nazwa firmy/imię i nazwisko

zakres usług

strona internetowa

telefon

mail

uwagi
Dla osób z
Katowic oferuję
30% zniżki na
wszystkie
usługi.

Izabela Pakuła Coaching

Coaching zawodowy oraz
kryzysowy, konsultacje
psychologiczne online.

http://coaching-katowice.pl/

tel. 694 074 675

psycholog@coaching-katowice.pl

CP GLOBAL Sp. z o. o.

Doradztwo biznesowe dla
MŚP, freelancerów i
startupów oraz pozyskiwanie
dotacji unijnych na
działalność B+R w ramach
Szybkiej Ścieżki.

https://cpglobal.pl/

tel. 795 851 425

mateusz.kopiec@cpglobal.pl

Fresco Media

transmisje online oraz
materiały wideo.
Proponujemy transmisje
szkoleń, konferencji, spotkań
oraz obrzędów religijnych.

https://www.facebook.com/FrescoMedia/?modal=admin_todo_tour
tel. 510 775 517

Łukasz Brożek

Zajęcia szachowe dla dzieci i
dorosłych - online
www.gramywszachy.pl/

Kancelaria Prawnicza FER-LEX Jan
Fiszer

brozeklukasz@gmail.com
tel. 532 787 297
tel. 574 752 803

kancelaria prawnicza
Kancelaria Radców Prawnych Klatka
i Partnerzy
pomoc prawna
Prowadzenie zajęć JOGI i FITNESS
online

michal.kurka@frescomedia.pl

http://www.ferlex.pl
www.radca.prawny.com.pl

MDR Consulting

joga, fitness
https://www.facebook.com/healthyfizjo
MDR Consulting służy
pomocą małym i średnim
firmom technologicznym oraz
osobom rozpoczynającym
działalność gospodarczą w
rozwijaniu ich działalności i
wartości poprzez
optymalizację strategii
sprzedaży, celów procesów i
operacji.

Joga Życia

Rozpocznij przygodę z jogą w
swoim domu. Zajęcia jogi
online na każdym poziomie.
www.jogazycia.pl, www.facebook.
Wycisz się, popracuj z ciałem com/jogazycia, www.instagram.
i zyskaj nową energię!
com/joga_zycia

online@ferlex.pl
691 214 456, 32 201 44 56

sekretariat@radca.prawny.com.pl

698-484-322

502 280 491

marcin.kowalski@mdrconsulting.pl

kontakt@jogazycia.pl

AM Marketing&PR Expert.
Aleksandra Merta

Marketing i public relations –
adaptacja do nowych
warunków, budowa
wizerunku, komunikacja z
klientami, strategie
marketingowe, media
relations.

http://www.am-expert.com.pl/, https://www.
facebook.com/am.pr.expert/

biuro@am-expert.com.pl

Od początku
epidemii
angażuję się w
działalność
także pro bono wspierając
mikro i małych
przedsiębiorców
w realizowaniu
działań z
zakresu
komunikacji i
marketingu.

509426727

natepatel368@hotmail.com

w oferte j. ang
z native'em z
Kanadekorepetycje,
konwersacja

660 515 670

nitin patel

nauka jezyka angielskiego. w
oferte j. ang z native'em z
Kanade- korepetycje,
konwersacja

MusTer Up Teresa Musioł

Lekcje języka angielskiego
dla dzieci, młodzieży i
dorosłych: przygotowanie do
egzaminów, podnoszenie
kwalifikacji. Online i
stacjonarnie

https://www.facebook.
com/musterupteresamusiol/?
modal=admin_todo_tour

603 934 497

t.halkiewicz@gmail.com

SARA s.c. Jolanta Malinowska,
Marek Malinowski

sprzedaż odzieży, bielizny,
obuwia, galanterii skórzanej i
akcesoriów, sprzedaż
stacjonarna i wysyłkowa

www.facebook.com/sklepsarasaranova/,
www.sarasc.com

501430677

sara@sarasc.com

Kopalnia idei

marketing/reklama/PR/social
media

http://kopalnia-idei.pl

606 808 243

Oni Filmują Sebastian Puchała

Montaż filmów, transmisja
LIVE, animacja, dron, montaż
filmów z bazy darmowych
ujęć, montaż filmów na
https://www.facebook.com/Onifilmuj%C4%
podstawie wybranego
85-385472155434219/?
szablonu.
modal=admin_todo_tour

692 758 702

kontakt@onifilmuja.pl

CENTRUM TERAPII I
WSPOMAGANIA ROZWOJU
FOCUS WOŹNIAK MATEUSZ

Konsultacje, diagnozy,
terapie z: psychiatrą,
psychologiem,
psychoterapeutą,logopedą,
fizjoterapeutą,terapeutą SI,
pedagogiem.Psycholog dla
Firm.

www.wspomaganie-rozwoju.pl, www.
poradnia-internetowa.pl

730617622

mateuszw.focus@gmail.com

Conventus Polska

kursy i szkolenia dla firm
(BHP, przygotowanie do
egzaminu UDT, resurs
maszyn, szkolenia miękkie
oraz wiele innych...)

http://www.facebook.com/conventuspolska

(32) 308 00 01

biuro@conventus.com.pl

Biuro Rachunkowe myTAX, Marta
Rudnicka

Usługi księgowe - KPIR,
Ryczałt, VAT, JPK.
Rozliczanie PIT.

https://www.facebook.com/BIURORachunkowe-MYTAX-104308664544026/

793 385 795

biuromytax@gmail.com

EQURS.PL

EQURS.PL to e-platforma
przygotowująca online do
egzaminu ósmoklasisty i
matury. EQURS to
alternatywa dla korepetycji.

www.equrs.pl, https://www.instagram.
com/matura.equrs/ https://www.instagram.
com/matematyka.8klasisty.equrs/

506571538

equrs.polska@gmail.com

Serwis edukacyjny Trudne.pl

W serwisie Trudne.pl
pomagamy sobie wzajemnie
w nauce. Potrzebujesz
pomocy? Zadaj pytanie i
uzyskaj odpowiedź

https://www.trudne.pl

32 255 25 87

BKR Finance

Doradztwo i konsultacje
kredytowe dla
przedsiębiorców.
Pozyskiwanie produktów
kredytowych dla firm.

https://katowicekredyty.pl/

666 250 834

Taxi Wiola

Dowóz na życzenie klienta

https://www.facebook.com/TaxiWiola/

664 939 301

wiolawrobel1978@wp.pl

Kancelaria Prawnicza Argos adw.
Wojciech Lubelski i Wspólnicy sp.k.

Świadczymy pomoc prawną chronimy osoby fizyczne w
ich sprawach życia
codziennego, kwestiach
spadkowych, postępowaniach
karnych i wszelkich innych
dziedzinach. Kompleksowo
wspieramy też firmy, od ich
założenia, przez inwestycje,
po rozwój międzynarodowy
oraz prawną zgodność z
przepisami.
www.lubelscy.pl

32 253 94 76

biuro@lubelscy.pl

783 245 782

radcaprawny@ebedkowska.pl

Obsługa prawna
przedsiębiorców. Konsultacje
prawne. Opiniowanie umów.
Sporządzanie pism
Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta procesowych. Reprezentacja
Będkowska
przed sądami.
www.ebedkowska.pl
Mediacje - Jagoda SwaryczewskaFilipek

Mediator - prowadzenie
mediacji rodzinnych.
Cywilnych, gospodarczych.

609 425 675

Darmowe
konsultacje
kredytowe

Śląskie Laboratoria Analityczne

Zakup pakietów badań i
odbiór wyników online.
Kompleksowa usługa
wykonania badań
laboratoryjnych bez
wychodzenia z domu.

Drukarnia Majcher

reklama / projekty i doradztwo
/ gratisowe dostawy realizacji
/ środki ochrony osobistej, np.
żele z logo / nalepki i gadżety
promujące bezpieczeństwo /
marketing
poligrafia.slask.pl

Śląska Szkoła Jazzu I Muzyki
Rozrywkowej "Centrum Muzyki Nad
Rawą" w Katowicach

Nauka śpiewu i gry na
instrumentach online dla osób
w każdym wieku od podstaw i
na poziomie
zaawansowanym. Kurs
przygotowujący do
egzaminów na studia
muzyczne. Zajęcia również z
kształcenia słuchu, zespół
wokalny oraz kurs kompozycji www.centrummuzyki.eu, https://www.
i aranżacji.
facebook.com/centrumnadrawa/

697594261

info@centrummuzyki.eu

DAXON SOLUTIONS Dagmara
Modrzejewska

Oferujemy wsparcie
mentoringowe, warsztaty,
szkolenia w zakresie
doskonalenia i rozwoju
organizacji oraz kompetencji
pracowników. Zapraszamy do https://www.facebook.com/wirtualnymentor/
współpracy i kontaktu.
lub http://daxonsolutions.pl/

48 32 724 10 73

office@daxonsolutions.pl

www.sla.pl, http://facebook.pl/slakatowice

32 416 25 00

bok@sla.pl

504 254 990

reklama@poligrafia.slask.pl

Pobranie krwi w
domu Pacjenta.
Możliwość
zamówienia
telefonicznej
konsultacji
wyników
wykonanych u
nas badań z
diagnostą
laboratoryjnym.

Po
ustabilizowaniu
sytuacji
związanej z
pandemią
nauka będzie
również w
siedzibie przy
ul. Czecha 1A w
Katowicach.

