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Założyłem PBLINK w 2013 roku, żeby wesprzeć wspólnotę polskich
przedsiębiorców w Szkocji. Szybko zdałem sobie sprawę z olbrzymiego

potencjału, jakim dysponują polskie przedsiębiorstwa na terenie Wielkiej
Brytanii. Obecnie PBLINK działa zarówno w Zjednoczonym Królestwie (UK),

jak i w Europie Środkowej, tworząc nieustannie nowe relacje biznesowe.
 
 

PBLINK to miejsce, które zbudowaliśmy dzięki rozwadze i wzajemnemu
szacunkowi. Staramy się stworzyć przyjacielską atmosferę dla wszystkich.

Może to właśnie dzięki temu nasze spotkania networkingowe okazują się
tak owocne.

 
 

Bartłomiej Kowalczyk
Założyciel i Dyrektor

PBLIK- CO TO
TAKIEGO?



W czasie organizowanych przez nas wydarzeń spotkasz przedstawicieli
różnych branż. Właścicieli polskich firm w UK i przedstawicieli firm brytyjskich.
Pracowników budowlanych i architektów, programistów i projektantów stron
internetowych. Początkujących i zaawansowanych przedsiębiorców, a także

właścicieli dużych firm, zatrudniających setki osób.

EVENTY



POZNAJ NASZE
GRUPY BNIZNESOWE

Zapoznaj się z naszymi tematycznymi
grupami biznesowymi:
 
Grupa Budowlana
Grupa ta obejmuje wszystkich
zaangażowanych w łańcuchu dostaw w
branży budowlanej, od wykonawców,
podwykonawców, inżynierów, architektów,
deweloperów, producentów i importerów
materiałów budowlanych po pośredników
w handlu i nieruchomościach.
Zobacz Więcej
 

Women's Business Link
Grupa networkingowa, założona przez kobiety
dla kobiet.
Zobacz Więcej
 
Property & Finance Link
Zupełnie nowa grupa networkingowa,
prowadzona przez naszych partnerów. Celem
grupy jest wsparcie osób w zakresie
inwestycji w nieruchomości oraz finansów
osobistych i komercyjnych.
Zobacz Więcej
 
Planujemy także rozbudowę grup o
technologię i handel. 

https://construction.pblink.co.uk/
https://construction.pblink.co.uk/
https://wbl.pblink.co.uk/
https://wbl.pblink.co.uk/
https://events.pblink.co.uk/en-gb/pblink-property-finance-link-23-02-2021
https://events.pblink.co.uk/en-gb/pblink-property-finance-link-23-02-2021


SZCZEGÓŁOWE KORZYŚCI CZŁONKOSTWA W PBLINK
Wzajemne relacje mają wielkie znaczenie w biznesie. Dlatego w PBLINK liczymy na informację zwrotną od osób z nami stowarzyszonych i staramy

się, w jak największym stopniu, uwzględnić ją przy tworzeniu naszej oferty.
Oto kilka największych korzyści, jakie wiążą się z członkostwem w PBLINK. 

 
Onboarding

 

WSPÓŁTWORZENIE
EKSPERCKICH 
E-BOOKÓW

 

PARTNERSTWO
GOSPODARCZE W
WIELKIEJ BRYTANII

SPOTKANIA
NETWORKINGOWE 

 

 

LISTY DELEGATÓW

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIEŃ
PODCZAS NASZYCH EVENTÓW

BEZPŁATNE BILETY
NA WYDARZENIA
BIZNESOWE W
ANGLII

 

MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI
MATERIAŁÓW NA WWW
PBLINK

 

WŁASNY PROFIL
BIZNESOWY

Zobacz Listę wszystkich 
korzyści członkowskich 

https://plus.pblink.co.uk/businesspl
https://plus.pblink.co.uk/businesspl
https://plus.pblink.co.uk/businesspl
https://plus.pblink.co.uk/businesspl


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE BIZNESOWYCH
SPOTKAŃ NETWORKINGOWYCH 

 
Zarówno członkowie, jak i goście muszą zapisać się na każde ze spotkań. Osoby
już zarejestrowane powinny zawiadomić nas listem elektronicznym, przynajmniej

na 24h przed rozpoczęciem wydarzenia, o niemożliwości uczestnictwa w
wydarzeniu.  

 
Uwaga: Przed połączeniem upewnij się, że w pomieszczeniu, w którym

przebywasz, jest odpowiednie światło. Zachęcamy również do używania
słuchawek, aby zewnętrzne hałasy nie przeszkadzały w transmisji.  Prosimy o

rozważne korzystanie z chatu. Zabronione jest rozsyłanie wiadomości spam.
 Podczas swobodnych rozmów w break-out room będzie możliwość

opowiedzenia o własnym biznesie podczas ok. 1-minutowych wystąpień. Przed
każdym wystąpieniem warto się odpowiednio przygotować.  



RODZAJE BILETÓW NA
WYDARZENIA BIZNESOWE

W ANGLI I
PBLINK to instytucja niezależna, którą współtworzą

jej członkowie. W naszych wydarzeniach mogą
brać udział również osoby niestowarzyszone.

Zwykle po jednym lub dwóch spotkaniach zostają
one zaproszone do bliższej współpracy. Jeśli

przyjmą zaproszenie, stają się pełnoprawnymi
członkami PBLINK. Jeżeli chcą pozostać

niezrzeszone, wciąż mogą brać udział w
wydarzeniach, obowiązują ich jednak pewne

ograniczenia.
Składki członkowskie pozwalają nam dalsze

efektywne działania: inwestycje mające na celu
wsparcie przedsiębiorstw, organizacje cykli spotkań

biznesowych w UK oraz promocję PBLINK.
 

 
Naszym gościom oraz współpracownikom

oferujemy trzy rodzaje biletów:
 

1. BEZPŁATNY bilet członkowski PBLINK
2. BEZPŁATNY bilet dla osób

niestowarzyszonych
3. Bilet PAYG dla osób niestowarzyszonych

(PAYG = Pay As You Go)
 

Czytaj Więcej

https://business.pblink.co.uk/pl-pl/all-about-pblink/explaining-pblink-ticket-types


JAK BUDOWAĆ
NOWE

KONTAKTY W
ANGLII?



Aby tworzyć skuteczne sieci wartościowych kontaktów w Wielkiej Brytanii,
warto przestrzegać kilku zasad:

Zapraszajmy innych do rozmów i
debat.

Działajmy z poszanowaniem prawa
wzajemności.

Starajmy odwdzięczać się za
otrzymaną przysługę.

 

Nie starajmy się sprzedawać
swoich usług osobom nowo

poznanym, lecz poznać ich bliżej.

Starajmy odwdzięczać się za
otrzymaną przysługę.

 

Zawsze pytajmy swoich
rozmówców, jaka forma kontaktu
będzie dla nich najwygodniejsza 

 

Koncentrujmy się na tym, co
możemy zaoferować innym, np.

bezpłatną ekspercką poradę.



CO TO JEST
ONBOARDING?

Nasza organizacja pomaga polskim
przedsiębiorcom w Anglii rozwijać się w różnych

dziedzinach. Dlatego każdej nowo zrzeszonej
osobie poświęcamy czas. Poznajemy jej cele i

wspólnie rozważamy, które z nich możemy
osiągnąć w korelacji.

 
Nowo zrzeszona osoba otrzymuje również

możliwość indywidualnego wglądu w szczegóły
naszej działalności. Cały ten proces trwa około
miesiąca. Po jego zakończeniu nowi członkowie

orientują się już w korzyściach, jakie mogą
osiągnąć we współpracy z PBLINK.

 
 

  
.
 

Niektórym z nowo zrzeszonych osób, dzięki
skutecznym kojarzeniu przedsiębiorców, opłata
wstępna zwraca się już po jednym wydarzeniu.

Inni potrzebują na to nieco więcej czasu.
Przeciętnie potrzeba mniej więcej jedenastu

kontaktów, aby stworzyć wokół siebie wspólnotę,
która umożliwi nam efektywną sprzedaż.

 
Zobacz poniżej, jak to działa.

 

Na czym polega onboarding

https://business.pblink.co.uk/pl-pl/all-about-pblink/what-to-expect-when-you-join-polish-business-link


CO TO JEST
KONGRES POLSKICH

PRZEDSIĘBIORCÓW W
UK?

Kongres Polskich Przedsiębiorców to jedno
najważniejszych wydarzeń biznesowych w
Anglii organizowanych przez PBLINK. Warto
dowiedzieć się o nim więcej.

Prowadzenie firmy w Anglii, w zupełnie nowym
środowisku biznesowym, które znacznie różni
się od tego, z którego się wywodzimy, dla wielu
polskich przedsiębiorców jest nie lada
wyzwaniem. Dlatego w 2014 roku Polish
Business Link po raz pierwszy zorganizował
Kongres Polskich Przedsiębiorców w UK.
Wydarzenie odbyło się w Londynie, gromadząc
w jednym miejscu aż dwustu biznesmenów.
Od tamtej pory Kongres odbywa się cyklicznie
– co roku.

Skąd brać środki na finansowanie start-upów i
jak zapewnić im możliwości rozwoju;
Prawne, podatkowe i finansowe przeszkody,
jakie napotykają przedsiębiorcy, działający na
obszarze UK;
Jak prowadzić skuteczny marketing w Anglii;
Najważniejsze kwestie związane z działem kadr i
działem personalnym (HR);
Jak uzyskać wgląd w różne sektory gospodarki
UK.

Kongres Polskich Przedsiębiorców to jedno
najważniejszych wydarzeń biz
Część wydarzenia przeznaczona jest na debatę, w
której poruszamy takie kwestie jak:

Kongres to również szansa dla małych i średnich
przedsiębiorstw brytyjskich (SMEs), by znaleźć się
wśród rozwijających się firm z Polski, wejść na polski
rynek i wykorzystać niezwykłe możliwości
eksportowe.
Podczas Kongresu firmy brytyjskie poznają również
korzyści, jakie wiążą się z zatrudnianiem polskich
podwykonawców, na przykład z branży budowlanej. 
Na Kongresie, każdego roku, obecni są najwięksi
polscy przedsiębiorcy działający na obszarze
Zjednoczonego Królestwa, właściciele firm o
znaczącej pozycji na rynku. Hojnie dzielą się swoimi
doświadczeniami oraz zdobytą przez lata wiedzą.



SPOTKANIA W
AMBASADZIE RP W

LONDYNIE
Dla członków PBLINK staramy się stworzyć nie
tylko jak najwięcej wartościowych wydarzeń
biznesowych w Anglii oraz w sieci, dbamy
również o to, żeby były różnorodne. Wiele z nich
ma wyjątkowy charakter.

Jednym z wydarzeń, które nie powinno ominąć
żadnego przedsiębiorcy jest  "Business
Insights". To seria eventów biznesowych w UK
tworzonych przy współpracy z Brytyjsko-Polską
Izbą Handlową i z Ambasadą Rzeczypospolitej
Polskiej w Londynie.

Czym „Business Insights” różni się od innych
spotkań? Przede wszystkim odbywa się w
niezwykle prestiżowym miejscu – Ambasadzie
RP w Londynie.

Merytoryczną część spotkania otwiera
przemówienie Ambasadora Rzeczypospolitej.
Później rozpoczyna się panel dyskusyjny z udziałem
znanych i szanowanych ekspertów. Rozmowy
koncentrują się na aktualnych zjawiskach i
problemach. Następnie – nieoficjalny networking
przy gorącym bufecie, w którym można spróbować
tradycyjnych polskich dań. Podczas networkingu
pięciu przedsiębiorców ma szansę zaprezentować
swoją działalność w czasie 30-sekundowych
przemów.

Tego typu spotkania networkingowe w Anglii
przyciągają uwagę znanych influencerów ze
środowiska brytyjsko-polskich biznesmenów.
Zwykle po oficjalnej części spotkania żywe rozmowy
przenoszą się do najbliższego pubu i trwają w nim
do późnej nocy.



PBLINK BUSINESS
SOCIAL EVENTS W

LONDYNIE
Wiele naszych wydarzeń biznesowych w Anglii
odbywa się z dala od miejskiego zgiełku, na łonie
przyrody. W takich miejscach łatwiej o stworzenie
swobodnych i trwałych więzi. 
Często integrujemy się podczas zdobywania nowych
umiejętności. I zawsze dobrze się bawimy,
odpoczywając od trudów codziennego życia.  

Golf Networking
 Format tej imprezy zmienia się w zależności od
roku. Zwykle jednak uczestnicy uczą się gry w golfa,
a później, wspominają sportowe zmagania w barze
lub przy grillu, nawiązują ze sobą kontakty i szukają
partnerów biznesowych.

Coffee Networking
Free & Easy Business Networking w Centralnym
Londynie To najmniej oficjalne z naszych spotkań
biznesowych w Anglii. Uczestnicy mogą napić się
darmowej aromatycznej kawy i swobodnie
porozmawiać z innymi. My, jako gospodarze,
jesteśmy na miejscu, otwarci na nowe idee.

Networking na Tamizie

Piwo, burgery, rzeka i łódź.
Około stu naszych delegatów spotyka się latem, w czasie
czterogodzinnego rejsu na Tamizie. To wspaniała okazja
do swobodnych rozmów i podziwiania widoków. Podczas
tego networkingu powstaje zwykle wiele wspólnych
przedsięwzięć biznesowych. Bo czy istnieje lepszy sposób
na zawarcie znajomości?

Networking na dachu
Odpręż się i odpocznij od codziennych obowiązków przy
wieczornym drinku w niezwykłym miejscu – na dachu
kamienicy, z widokiem na najbardziej reprezentacyjną
ulicę świata. 

Networking świąteczny
Networking organizowany w Londynie, w prestiżowym
klubie The Landsowne (Mayfair, Londyn).
Znajdziemy się w strefie dla VIPów, w klubie, który słynie z
dyskrecji. W programie między innymi występ znanej
wokalistki jazzowej i tancerki tango, Andrii Antoniou.
Zapraszamy szczególnie właścicieli przedsiębiorstw i
menedżerów wyższych szczebli.
Obowiązują stroje wieczorowe. Uczestnicy spotkania będą
również zobowiązani do przestrzegania zasad
panujących w klubie.



ILE KOSZTUJE
WSTĄPIENIE DO

POLISH BUSINESS
LINK?

Polish Business Link to instytucja, która sama
zdobywa środki na swoje utrzymanie. Składki
członkowskie przeznaczamy na rozwój
stowarzyszenia, a tym samym – przedsiębiorstw
prowadzonych przez jego członków.
To właśnie dzięki Waszym opłatom możliwe jest
aranżowanie różnych wydarzeń, w których możecie
uczestniczyć. To właśnie dzięki nim wynajmujemy
różne przestrzenie na eventy, zapewniamy catering
itp.
Inwestujemy także w rozwój technologiczny, co
ułatwia wzajemną komunikację naszych
współpracowników. Do tego rodzaju działań należy
m.in. rozsyłanie listów elektronicznych oraz tworzenie
witryny, która promuje biznesowe przedsięwzięcia
wszystkich osób zrzeszonych.

Opłata członkowska w PBLINK
Składka roczna dla naszych członków to £350.
Nie ma dla nas znaczenia, czy jesteś posiadaczem
jednego, dwóch czy większej liczby firm –
pomagamy wszystkim przedsiębiorcom.

Opłata składki w ratach

Najprostszym sposobem uzyskania członkostwa jest
dokonanie pojedynczej wpłaty w wysokości £350 + VAT
(płatność online – kartą kredytową lub w systemie
PayPal). Jeżeli opłacisz składkę członkowską od razu, w
jednej racie, oszczędzisz nawet do 35%.
Wychodzimy jednak naprzeciw tym wszystkim, którzy
chcieliby rozłożyć koszt na części: kwartały lub miesiące.
Cena za kwartał - £95 + VAT.
Cena za miesiąc - £35+ VAT. 
Uwaga: Jeżeli zdecydujesz się zapłacić w innej walucie,
niż brytyjskie funty, przeliczy się ona po średnim kursie
bankowym na dany dzień.
Warto wiedzieć: Jesteśmy firmą zarejestrowaną w
Wielkiej Brytanii i zarazem płatnikiem VAT. Jeżeli Twoja
firma działa zgodnie z innymi przepisami podatkowymi,
możliwe, że nie będziesz musiał opłacać składki VAT.

Masz 30 dni na odstąpienie od umowy. 

Dołącz Do PBLINK

https://plus.pblink.co.uk/businesspl


POZYSKIWANIE
POTENCJALNYCH

KLIENTÓW (LEAD-
GENERATION

SERVICE)
Jeżeli planujesz rozwijać się i rozszerzać swoją firmę
w Wielkiej Brytanii, jeżeli zamierzasz znaleźć
partnerów lub dystrybutorów, pomożemy Ci w
osiągnięciu tych celów.

PBLINK może stworzyć dla Ciebie plan pozyskiwania
nowych klientów w Anglii, za pośrednictwem mediów
społecznościowych oraz innych wspólnot w sieci. 
Przeszukamy dla Ciebie sprawdzone bazy danych z
kontaktami biznesowymi. Możemy również
zadzwonić w Twoim imieniu do wszystkich
potencjalnych klientów, którzy wyrazili wstępną chęć
do współpracy z Tobą. Zaaranżujemy spotkania z
Twoim zespołem sprzedaży.

Możemy także reprezentować Cię w czasie wydarzeń
biznesowych w Wielkiej Brytanii.
To tylko niektóre z możliwości.

pomożemy założyć dla Ciebie stronę na LinkedIn;
dostarczymy treści promocyjne, które można
zamieścić na blogu; stworzymy komentarze i posty
do mediów społecznościowych (zajmą się tym
wykwalifikowani copywriterzy);
pomożemy Ci otworzyć oddział firmy w Anglii;
wesprzemy Cię w szukaniu odpowiednich
pracowników;
pomożemy Ci wypełnić wnioski wizowe, przygotować
umowy, sporządzić akty prawne;
aranżujemy wydarzenia w sieci oraz wydarzenia
biznesowe w Anglii Face2Face; zakładamy Misje
Handlowe, organizujemy targi itp.
organizujemy seminaria internetowe, przy użyciu
najlepszych – spośród dostępnych obecnie –
narzędzi technologicznych.

Wsparcie marketingowe dla eksporterów w UK oraz firm
wchodzących na rynek brytyjski

 Z pomocą naszych współpracowników pomożemy Ci w
zwiększeniu mocy i zasięgu działań marketingowych.
Co dokładnie możemy dla Ciebie zrobić?

Zobacz Więcej

https://plus.pblink.co.uk/businesspl


POZYSKIWANIE
POTENCJALNYCH

KLIENTÓW (LEAD-
GENERATION

SERVICE)
Zorganizowaliśmy już setki wydarzeń biznesowych w
Wielkiej Brytanii, zarówno małych, jak i wielkich, w
Londynie i poza nim. Zaczynamy zawsze od
znalezienia odpowiedniego miejsca i zatrudniamy
wykwalifikowanych ludzi. Dbamy o każdy aspekt
przedsięwzięcia oraz każdego uczestnika.
Nasza organizacja liczy ponad stu członków. Mamy
mnóstwo kontaktów, dzięki którym Twoja firma w
Anglii można zacząć lepiej prosperować, pod
każdym względem.

Automatyzacja sprzedaży i marketingu
Nawiązaliśmy współpracę z HubSpot CRM, aby
pomóc naszym członkom w automatyzacji ich
przedsiębiorstw.
Dzięki wprowadzeniu systemu CRM, firma rozwija się
znacznie szybciej. Ułatwia on między innymi
zarządzanie procesem sprzedaży oraz porządkuje
kontakty z klientami po zakończeniu wspólnej pracy
w sieci.  

Projekty unijne w Wielkiej Brytanii

Niektórzy z naszych klientów otrzymują fundusze, które
wspierają działalność ich firmy za granicą.
Pomagamy w każdej sprawie związanej z
finansowaniem przedsiębiorstwa ze środków unijnych.
Począwszy od stworzenia wniosku, który będzie spełniał
kryteria sponsorów, aż po sporządzanie raportu z
podejmowanych przez firmę działań na terenie Wielkiej
Brytanii.

Umów się na rozmowę

https://plus.pblink.co.uk/businesspl


Zapoznaj się wybranymi opiniami członków

W PBLINK wierzymy w
budowanie silnych i

trwałych relacji
biznesowych, opartych na
szacunku i zaufaniu, gdzie
przedsiębiorca swobodnie
może podzielić się swoimi

doświadczeniami,
pomysłami i kontaktami.



Meeting the right people at the right time can a life-
changing opportunity. Together we can do more 

BARTLOMIEJ
KOWALCZYK

Umów się na Rozmowę

Zapraszamy do współpracy

 

https://business.pblink.co.uk/pl-pl/call

