


Nord Partner Sp. z o.o. to czołowy polski broker ubez-

pieczeniowy posiadający ogólnopolską sieć przedstawi-

cielstw oraz potwierdzone wieloletnim doświadczeniem 

metody transferu ryzyka. Profesjonalizm oraz godne re-

prezentowanie mocodawców zaowocowały zaufaniem 

ponad 3 000 podmiotów gospodarczych. 

Klientami Nord Partner są wielki i średni przemysł - w tym 

spółki giełdowe, przedsiębiorstwa państwowe, firmy le-

asingowe, transportowe i spedycyjne,producenci i dystry-

butorzy energii, samorządy, średni business.

Reprezentując Klientów Nord Partner stawia na długo-

falowe relacje i opiera się na stabilnej kadrze brokerów 

posiadających wysokie kwalifikacje, wiedzę oraz legity-

mujących się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze 

podmiotów gospodarczych, często mającym swój po-

czątek w 1993 roku. Zbudowana na tej bazie wyspecjali-

zowana firma brokerska na bieżąco dostosowuje się do 

wymogów dynamicznie rozwijającego się otoczenia. Nord 

Partner jest dziś jedną z największych niezależnych firm 

brokerskich na polskim rynku.

Fortuna to najdłużej działająca i jedna z największych na 

polskim rynku firm z branży bukmacherskiej. Organizu-

jemy zakłady na wyniki wydarzeń sportowych, społecz-

nych i politycznych. Swoim klientom oferujemy zakła-

dy na najważniejsze wydarzenia sportowe w Polsce i na 

świecie, niemal w każdej dyscyplinie. Posiadamy sieć po-

nad 500 punktów przyjmowania zakładów i jako pierwsi  

w kraju zaoferowaliśmy naszym klientom możliwość za-

wierania zakładów online i LIVE. Wyróżnia nas wielolet-

nie, międzynarodowe doświadczenie. Należymy do Fortu-

na Entertainment Group – największej grupy prowadzącej 

zakłady wzajemne w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Działamy na terenie Polski, Czech, Słowacji oraz Wę-

grzech. FORTUNA to najwyższa jakość usług i stabilny 

kapitał. Naszą misją jest wspieranie sportu a także wyda-

rzeniom sportowych takich jak FORTUNA Cieszyński Bieg, 

czy turniejom siatkówki plażowej PLAŻA OPEN. Od 2016 r. 

z dumą wspieramy również GKS Katowice. Więcej na stro-

nie internetowej www.efortuna.pl. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spół-

ka z o.o. w Katowicach w ramach swojej podstawowej 

działalności statutowej świadczy od wielu lat usługi  

w następującym zakresie:

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg, placów i parkingów

- odbiór i transport odpadów

- selektywna zbiórka odpadów i surowców

- przetwarzanie i sortowanie odpadów oraz ich zagospo-

darowanie 

- diagnostyka pojazdów samochodowych

więcej na: www.mpgk.com.pl

Głównym celem działalności spółki Górnośląskie To-

warzystwo Lotnicze jest zarządzanie portem lotniczym  

w Katowicach w sposób bezpieczny, efektywny oraz da-

jący komfort użytkownikom lotniska. Spółka realizuje 

powyższe cele poprzez wypełnianie prawnych standar-

dów operacyjnych i organizacyjnych, w tym utrzymanie  

i rozbudowę infrastruktury Katowice Airport. Zaprasza-

my do odwiedzenia strony internetowej pod adresem:  

www.gtl.com.pl

Galeria Libero to nowe, ekscytujące miejsce na handlowej 

mapie Katowic – świeże spojrzenie na zakupy, rozrywkę, 

rekreację  i sport. To przyjazna i komfortowa przestrzeń 

zaprojektowana na wskroś współcześnie, jednak z kla-

sycznym podejściem estetycznym. Miejsce spotkań, in-

spiracji, fascynacji i po prostu miło spędzonego czasu. 

Ponad 150 sklepów, liczne restauracje, kawiarnie, kluby, 

kinowy multipleks, korty do squasha, badmintona, klub 

fitness i klub bilardowy – Libero to jedyne miejsce w regio-

nie z tak bogatą ofertą sportową i rekreacyjną. To również 

nowocześnie zaaranżowany, miejski plac z fontannami, 

amfiteatrem, skate parkiem, lodowiskiem, miejscami do 

wypoczynku, gier stacjonarnych i innych aktywności na 

świeżym powietrzu. Libero powstaje przy ulicy Tadeusza 

Kościuszki w Katowicach. Otwarcie zaplanowano na wio-

snę 2018 roku.


