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PROJEKT B2B LOCO

x Celem projektu jest rozpowszechnianie informacji 
o 7. Programie Ramowym wśród przedstawicieli 
MŚP

x

x

Absolwenci/studenci Uczelni są jedną z grup 
docelowych takich informacji
Działania skierowane do absolwentów oraz MŚP:
+ spotkania informacyjne 
+ portal społecznościowy 
+ baza danych firm



PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY

x Portal dla absolwentów i studentów WSL oraz 8 
Uczelni z 8 państw. Obecnie ponad 100 
użytkowników z WSL.

x logowanie:
+ bezpośrednio: fp7.tsi.lv
+ poprzez baner [B2B LOCO] na stronie WSL - 

www.wsl.com.pl
x Funkcje:

+ informacje o 7. Programie Ramowym, w szczególności
MŚPskierowane do

+ informacje o działaniach w ramach projektu B2B LOCO
+ kontakt z koleżankami/kolegami ze studiów
+ wymiana poglądów na forum (na dowolne tematy)

fp7.tsi.lv
http://www.wsl.com.pl


Social networking Platform for
Tran/port and logistic/ Profe//ional/

SEVENTH FRAMEWORK 
PKOCRAMMŁ

Witamy na stronie portalu 
społecznośćiowego absolwentów

LOGIN

MENU GŁÓWNE

• Strona główna

• Linki

• Fundusze Unijne

• Spotkania dla absolwentów

• Konferencje 

międzynarodowe

• warsztaty i szkolenia dla 

MSP

• Newslettery projektu 

B2BLOCO

j. Sieciowanie absolwentów jest 
— jednym z głównych zadań 
uczelni biorących udział w projekcie 
B2BLOCO Sieć kompetencji 
logistycznych od Bałtyku do 
Baftanówfinansowanym ze 
środków 7 Programu Ramowego 
UE.

Nawiązanie i zacieśnienie już 
istniejących kontaktów z 
absolwentami ma pomóc nam 
stworzyć platformę współpracy i 
wymiany informacji pomiędzy 
uczelniami i przedsiębiorstwami, w 
których absolwenci znaleźli

NAJNOWSZE 
WYDARZENIA

Pt Cze 18 @15:00- 07:00
1 Spotkanie dla 
Absolwentów w WSL, 
Poznań, Poland 
Pokaż cały kalendarz 
SJsubscribe to RSS Feed

• Kontakt zatrudnienie.
KALENDARZ

Portal społecznościowy B2BLOCO wykracza poza standardowe ramy podobnych portali,



MSP

Newsletter/ projektu

B2BL0C0

Kontakt

MENU UŻYTKOWNIKA

Zaproś znajomych P
Mój profil

Szybkie komunikowanie

Wyślij artykuł r
Umieść link

Usta Użytkowników

Forum D

P
CB WORKFLOWS
Brak oczekujących zadań D

1 nkfiliip Forumi_ “»r r>. 11111 “ r v i mii

Fora Tematy Posty Ostatni Post

Spotkania dla 
absolwentów
Propozycje oraz 
sugestie spotkań 
absolwentów

2 5

Odp:Pierwsze spotkanie dla 
absolwentów WSL 
przez Mieczysław Wiła 
na 07-06-2010 12:44:54

Projekt B2B LOCO Opinie [j

Pytania o projekt 1 0 przez Mieczysław Wiła
B2BLoco na 1S-02-2010 14:41:36

Absolwenci Odp:Wspomnienia o WSL
Forum 2 7 przez Justyna Jóźwiak
absolwentów WSL na 13-04-2010 16:37:38

Studenci
Forum studentów
WSL

3 3

Odp:certyflkacja Junior
Logistician ft
przez Justyna Jóźwiak
na 09-06-2010 13:33:05

Zainteresowania 0 0

Poznań, Poland
Pokaz cały kalendarz 
uJsubscrlbe to RSS Feed

KALENDARZ
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NOWI UŻYTKOWNICY

Danuta Juszkiewicz —

Załogowany 2010-06-16

Burak Kundakci El

Załogowany 2010-06-16

Dmitrijs Kalejevs

□ a Iści...

Problemy 
techniczne
Tutai można
Q 1 Online I B Lubię to!

Załogowany 2010-06-13

AFFEAOZ APPEAAKAKHZ

Q Links POWERED BY
wibiyci



BAZA DANYCH FIRM - BROKERAGE NETWORK

x Dostęp do bazy na stronie głównej projektu - 
www.b2bloco.eu

x Baza pozwala na wyszukanie potencjalnych 
partnerów handlowych (w szczególności poza 
granicami kraju), wymianę doświadczeń, wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa

x baza funkcjonuje w jęz. angielskim
x przedstawiciele WSL pomogą w rejestracji i 

korzystaniu z bazy
x korzystanie z bazy wymaga wcześniejszej 

rejestracji. Dwustopniowa - najpierw rejestracja 
użytkownika, następnie firmy w bazie

http://www.b2bloco.eu
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To add an offer / demand, please use the Request form.

This will also represent an assistance tool for the brokerage events in Hungary; Czech Republic and 
Croatia, Check out the B2B LOCO Brokerage events,

The B2B LOCO project is inviting you to participate in its first brokerage event on "EU funded projects 
and logistics - possibilities for SMEs in the West-Pannon Region " to be held together with the 
annual meeting of the Pannon Logistics Cluster on 10 June 2010 in Nagykanizsa, Hungary. more»

Attention

In order to gain 
access to all 
docu-ments, 
newsletters and 
Brokerage tool you 
need to be 
registered.
Registration process 
is quick and simple. 
Please; use our 
registration form.

Click here for registration !

Offers Demands 1

T ransporters

Logistic operators

Project developers

Equipment suppliers

Software suppliers

Other suppliers

Motor vehicles

Training and consulting



Offers - Transporters

LA LOG d.o.o. (Croatia)

LA LOG performs shipment and goods transportation services, of all sizes and scopes, 
up to those requiring several large vehicles at the same place on the same day. The LA 
LOG team stands ready at your disposal 24 hours a day. Transport orders may be 
placed day and night via the web page www.lalog.hr. Our efficient and professional 
logistics operators are at your disposal for any demand or wish you might have, 
prepared to organize the fastest and the most economic transport of your goods. 
Apart from our own fleet, for the completion of transport services we also use 
sub-contractual transporters' vehicles of various types and bearing capacities.

— LALSS

• C t! I I I. 5

• Useful links
• Newsletters
• Documents

• Search

• Brokerage network
• Alumni network

Attention

TI FEREST a.s. (Slovakia)

- Rail-transport within European countries and Asia /special prices in the territories of 
Middle and East Europe, and the former Soviet Union with massive discounts/
- Organisation of logistics and integrated trains in the territory of Slovakia, the Czech 
Republic, Hungary, Poland, Balkan countries /Serbia, Romania, Bulgaria/ but also 
Germany, Italy, Austria, with the aim to shorten the delivery time and lower the price
- International road transport in European countries and in the countries of former 
Soviet Union
- Transport in Europe focused largely on the countries of Middle and East Europe 
/states of V4, Romania, Serbia/, as well as Italy, Germany, Austria with the aim to 
shorten the delivery time and lower the costs
- Transport from Europe to Ukraine, Byelorussia, Russia and other countries of CIS and 
back
- Combined container forwarding within European countries and Asia

Ploj d.o.o (Slovenia)

- Transport (organisation and execution of road transports): 
- Special transport

In order to gain 
access to all 
docu-ments, 
newsletters and 
Brokerage tool you 
need to be 
registered. 
Registration process 
is quick and simple. 
Please, use our 
registration form.

http://www.lalog.hr


Dziękuję za uwagę

Dalsza część spotkania w Czeskiej Gospodzie, ul. 
Żydowska 26


