


Przedmiotem działalności firmy AKONTO są usługi z za- 

kresu księgowości. Do kompetencji pracowników firmy 

należy prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, peł- 

nej rachunkowości spółek, a także kadr i płac oraz wiele 

innych. Zaletą firmy jest indywidualizacja działań ukie- 

runkowana na poszczególne potrzeby spółek i pełen za- 

kres usług dostosowanych do najbardziej wymagających 

oczekiwań zleceniodawców.

Firma BIUROWE.COM.PL dostarcza swoim klientom pro- 

dukty niezbędne do codziennej pracy w biurze zawsze na 

czas, na miejsce i w dobrej cenie. Działalność Biurowe. 

com.pl od początku istnienia opierała się na najwyższej 

jakości obsłudze podmiotów gospodarczych i instytucji. 

O wysokiej jakości obsługi firmy świadczy fakt, że zaopa- 

truje firmy zarówno nadające certyfikaty ISO, jak i posia- 

dające takie certyfikaty.

CTM Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim od 2004r. Pod- 

stawą działalności jest sprzedaż hurtowa szerokiej gamy

asortymentu do budowy i obsługi basenów i Spa. Nawią- 

zując kontakty z zachodnioeuropejskimi firmami, któ- 

rych jesteśmy dystrybutorem, dokonaliśmy szczegółowej 

analizy nie tylko pod kątem specy ki polskiego rynku, ale 

także jakości oferowanych produktów, dbałości o klienta  

i przystępności cen. Oferowane przez nas produkty są naj- 

wyższej jakości i gwarantują klientowi nie tylko komfort 

użytkowania, ale i bezpieczeństwo - www.ctm.net.pl

DR-TECH Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi w branży 

kolejowej jako autoryzowany punkt serwisowy. Nasz za- 

kres działalności to usługi związane z zabudową, urucho- 

mieniem, serwisem oraz utrzymaniem wszystkich typów 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym zgodnie z uzy- 

skanym wcześniej świadectwem autoryzacji.

DTS DRUKARKI TONERY SERWIS - Jesteśmy Firmą dzia- 

łającą w branży materiałów eksploatacyjnych do drukarek 

i serwisu drukarek. Specjalizujemy się w produkcji wyso- 

kiej jakości tonerów do drukarek laserowych. Naszą ofertę 

stosujemy indywidualnie do potrzeb najbardziej wyma- 

gających odbiorców.Posiadamy pięć oddziałów w Polsce 

(Katowice, Kraków, Warszawa, Łódź, Pińczów).

ELPE Consulting to podmiot świadczący usługi doradcze 

w zakresie marketingu sportowego. Działalność prowa- 

dzona jest nieprzerwanie od 2010 roku - wśród dotych- 

czasowych klientów znalazł się m.in. KKS Lech Poznań, 

Ekstraklasa SA, Betard Sparta Wrocław czy Speedway 

Ekstraliga. Wsparcie obejmuje zarówno działania koncep- 

cyjne jak i wykonawcze.

GRUPA SPEKTRA - Wartością, której od początku byliśmy 

wierni i której chcemy służyć nadal jest bezpieczeństwo 

naszych Klientów. Proponowany przez nas pakiet usług 

obejmuje zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

do utrzymywania optymalnego poziomu bezpieczeństwa 

Państwa  rm. W sposób zindywidualizowany, zgodny  

z Państwa specyficznymi potrzebami, pomożemy stwo- 

rzyć koncepcję bezpieczeństwa i będziemy ją realizować, 

sprawując ochronę fizyczną oraz dostarczając środków 

ochrony technicznej. Od 2000 r. działalność spółki zosta-

ła rozszerzona o projektowanie i montaż systemów alar-

mowych i telewizji przemysłowej. W 2001 roku utworzono 

dział techniczny zajmujący się konserwacją, remontami  

i nadzorem nad obsługą systemów technicznych zakła- 

dów przemysłowych, obiektów handlowych, biurowych. 

Posiadając odpowiednio przeszkolony i doświadczony 



personel, w 2002 roku do działań technicznych dołączono 

pakiet usług związanych z utrzymaniem porządku i czy- 

stości na obiektach mieszkalnych, handlowych i przemy-

słowych. Więcej informacji na stronie www.spektra.pl

Haga Studio to  firma świadcząca usługi dotyczące profe-

sjonalnego druku wysokiej jakości plakatów, kalendarzy, 

ulotek i wszelkiego rodzaju innych materiałów promocyj- 

nych.

KINGS CATERING - Zawsze działamy nieszablonowo, po-

nieważ nasi klienci mają różne potrzeby i oczekiwa- nia. 

Dla osób poszukujących nowych smaków przygotuje-

my potrawy z najciekawszych kuchni świata, natomiast 

tradycjonaliści w serwowanych przez nas polskich przy-

smakach przypomną sobie smak dzieciństwa. Przyjmu-

jemy zamówienia na najróżniejsze menu, organizujemy 

wszelkie imprezy, nawet te najbardziej złożone projekty 

wymagające doświadczenia, pomysłowości i pełnego za-

angażowania. Zaplanujemy i przygotujemy m.in. lunch, 

przyjęcie biznesowe, bankiet i koktajl, obsługę cateringo-

wą szkoleń oraz imprezę plenerową i integracyjną. Posia-

damy zaplecze sprzętowe, które umożliwia nam obsługę 

imprez plenerowych. www.kingscatering.pl

Firma KUR.KATOWICE S.C. powstała w 1992 roku. Zaj- 

mujemy się działalnością związaną z pożarnictwem,  

w szczególności sprzedażą i konserwacją, naprawą, le- 

galizacją oraz rozmieszczeniem wszelkiego typu gaśnic  

i agregatów, przeglądami technicznymi sprzętu p.poż. 

oraz pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów we- 

wnętrznych i zewnętrznych. Do kompetencji pracow-

ni- ków  rmy należy także badanie szczelności węży hy- 

drantowych, szkolenia p.poż. pracowników, opracowanie 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich 

obiektów oraz przygotowanie kompleksowe obiektu do 

odbioru przez Straż Pożarną.

Firma LEDA istnieje na rynku od roku 2005. Główny pro-

fil działalności firmy to usługi związane z naprawą po-

dzespołów elektronicznych oraz usługi programistyczne 

z wykorzystaniem Java, .NET. Doświadczona kadra LEDY 

jest gwarancją rzetelnie wykonywanych usług.

Współpracę z Klubem Biznesu rozwija także Firma Na- 

tan, która zajmuje się wynajmem pojazdów do prze- 

wozu osób. Wcześniej była z nami jako Sponsor Meczu 

GKS Katowice, teraz została Przyjacielem GieKSy. Swoją 

działalność rozpoczęła w 1994 roku, jest zatem na ryn-

ku ponad dwadzieścia lat. Prężnie rozwijająca się spółka 

dzięki atrakcyjnej ofercie i miłej obsłudze sprawiła, że do 

przedstawicieli firmy Natan zgłosił się m.in. GKS Kato-

wice. Firma obsługuje również przewóz osób na wyciecz- 

ki, jak również komunikację miejską w Olkuszu, a także 

współpracuje z Fundacją im. Brata Alberta, dla której do- 

stosowała transport do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Paletawin.pl to wyjątkowy sklep posiadający szeroką  

i doskonałą cenowo ofertę win z całego świata m.in. Fran-

cji, Włoch, Chile, czy USA. PaletaWin.pl poleca wyłącznie 

sprawdzone produkty o najwyższej jakości. Dodatkowo 

dba o to, aby każdy klient otrzymał wzorową pomoc i peł-

ne doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego wina. To 

idealne miejsce, aby zaopatrzyć się w butelkę ulubionego 

trunku do obiadu, kolacji lub też na przyjęcie weselne, czy 

uroczystość rodzinną. Więcej informacji na stronie www.

paletawin.pl.



Perfect Event jest firmą z pięcioletnią tradycją w wyko-

nywaniu dekoracji balonowych, zarówno w plenerze, jak  

i w pomieszczeniach zamkniętych. Dekoracje wykonu-

jemy z najwyższej klasy balonów. Tworzymy niezapo-

mnianą oprawę eventów, otwarć, promocji oraz targów. 

Wypuszczamy ogromne ilości balonów oraz powodujemy 

ich efektowne spadanie. Potrafimy wykonać rzeźby oraz 

konstrukcje przestrzenne, balony wybuchające, logo fir-

mowe z balonów, bramy z balonów, napisy/cyfry, okaza-

łe kolumny, stroiki balonowe, oraz bukiety z dowozem/ 

wysyłką pod wskazany adres (balony napełnione helem). 

www.balonowedekoracje.pl

Remat Cichoń Spółka Jawna w Wojkowicach od 2000 

roku prowadzi działalność handlową jako Autoryzowany 

Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego. Osią- 

gnięcie tej pozycji umożliwiło nam doświadczenie zdo- 

byte w tej branży od początku lat 90-tych, kiedy to wła- 

ściciele  rmy nawiązali kontakty handlowe z kopalniami 

węgla kamiennego i podjęli działalność w zakresie deta- 

licznej i hurtowej sprzedaży węgla. Od 2013 roku jesteśmy 

również Autoryzowanym Sprzedawcą kopalni PG SILESIA, 

producenta węgla wysokiej jakości w bardzo atrakcyjnych 

cenach - www.remat.info.pl

Silesia Progress Energy to spółka z ograniczoną odpo- 

wiedzialnością mająca swoją siedzibę w Katowicach. Do 

kompetencji należy budowa infrastruktury telekomuni-

ka- cyjnej na terenie województwa śląskiego. Do zadań  

rmy należy montaż instalacji elektrycznych, w tym Lan, 

IT, linii Sn, stacji Trafo. Przedstawiciele Silesia Progress 

Energy wykonują również pomiary elektryczne. Więcej na  

www.silesiaprogressenergy.pl

Strefa GieKSy to oficjalny, stacjonarny sklep GKS-u Kato- 

wice. Siedziba Strefy GieKSy mieści się w pokoju nr 145 na 

I piętrze budynku klubowego. Można znaleźć w niej wiele 

oficjalnych gadżetów z herbem GieKSy oraz innych pamią-

tek pozwalających wam być bliżej swojego ukocha- nego 

zespołu. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 10:00 do 18:00 oraz w wybrane soboty. Więcej in-

formacji na o cjalnych kontach Strefy GieKSy.

Orzapak sp. z o.o., która zajmuje się zaopatrzeniem 

 i kompleksową obsługą kebabów , restauracji , pizzerii, 

lokali gastronomicznych, domów weselnych, hoteli, za-

kładów mięsnych, sklepów, zakładów produkcyjnych oraz 

instytucji państwowych. Firma oferuje szeroki asorty-

ment opakowań jednorazowych, środków higienicznych, 

środków czystości oraz asortymentu do pakowania róż-

nych rzeczy. Więcej na stronie orzapak.pl

Firma Coffee Solution powstała stosunkowo niedaw-

no, w połowie 2016 roku, posiada jednak ponad 10 lat 

doświadczenia w naprawach tego typu urządzeń. Firma 

handluje kawą, herbatą oraz akcesoriami do jej parzenia, 

ekspresami domowymi/biurowymi jak i profesjonalnymi. 

Świadczy usługi z zakresu serwisu gwarancyjnego takich 

marek jak: NIVONA/MELITTA oraz pogwarancyjnym ser-

wisem wszystkich urządzeń jakie tylko są na rynku i robią 

kawę, a raczej powinny ją robić. Odwiedźcie oficjalną stro-

nę nowego „Przyjaciela GieKSy” www.cssc.pl oraz jego 

profil na Facebooku https://www.facebook.com/csscx/

COB Finance sp. z o.o. stosuje skuteczne metody odzy-

skiwania należności i układa plany restrukturyzacji, mak-

symalizując bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. 

COB Finance sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie 

w zakresie windykacji i restrukturyzacji w sektorze B2B, 



współpracuje z najlepszymi Kancelariami Komorniczymi 

na terenie kraju. Firma działa w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa, stosuje innowacyjne i skuteczne praktyki, 

a przede wszystkim we wszystkich działaniach kieruje się 

dobrem Klienta. Więcej na www.cobfinance.pl.


