Warszawa, 23 września 2012

Arcus partnerem biznesowym
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach, 24-27 września
Arcus S.A., spółka notowana na GPW, jeden z największych na polskim
rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i
korespondencją masową, został biznesowym partnerem II Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
„Działalność Arcusa doskonale wpisuje się w charakter kongresu i planowaną
tematykę. Nasza firma od lat wspiera działania zarówno małych, jak i dużych
przedsiębiorstw, które stawiają na innowacje i oszczędność. Wraz z produktami i
usługami Arcusa polskie firmy unowocześniają procesy IT, znacznie ograniczając
przy tym koszty swojej działalności” – podkreśla Michał Czeredys, Prezes Grupy
Arcus.
Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest nowoczesne zarządzanie w mikro,
małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic oraz
innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie
informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach
zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni
menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i
kierunki w zarządzaniu, które na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.
„Arcus realizuje obecnie strategię, która w obecnych, niełatwych dla biznesu
czasach, przynosi dobre rezultaty w zarządzaniu i restrukturyzacji firmy. Będziemy
dzielić się z uczestnikami kongresu naszymi doświadczeniami w zakresie
zwiększania efektywności spółki i poprawy wyników finansowych. Właściciele małych
i średnich firm, dostrzegając skutki działań takich przedsiębiorstw jak nasze, mogą
skorzystać z wzorców, które u nas przynoszą oczekiwane efekty” – dodaje Michał
Czeredys.

Patronat honorowy nad II Europejskim Kongresem Małych i Średnich
Przedsiębiorstw objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, José Manuel Barroso,
Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Martin Schulz, Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy
Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff –
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach.
Rok temu,
I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
obejmował 12 sesji tematycznych i 30 paneli dyskusyjnych, gościł 23 delegacje
zagraniczne oraz ponad 2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy. Dwudniowy cykl
spotkań przyniósł opracowanie wielu postulatów, zawierających proponowane drogi
rozwoju MŚP, skierowane do państwowych instytucji w kraju i za granicą,
samorządów gospodarczych oraz środowisk naukowo – badawczych, a także
wskazał bariery, na jakie napotykają przedsiębiorcy i rozwiązania, które pomogą te
trudności ograniczyć.

O GRUPIE ARCUS
ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych
systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. ARCUS S.A. jest
przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce. ARCUS SA i
spółka zależna T-Matic Systems Sp. z o.o. dostarczają również kompleksowe rozwiązania
oraz usługi z zakresu telematyki i telemetrii, a także integracji rozwiązań ICT (technologie
informacyjno-telekomunikacyjne). Trzecią spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest
DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów
GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej,
operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym i
lokalnym.
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