
Prezentacja 
Partnerów w Pakiecie

Warszawa 2013



Prezentacja Partnerów w Pakiecie B2B

– 2 –

Spis Treści

Wstęp  ......................................................................................................................................................... str. 3
4uTech  ...................................................................................................................................................... str. 4
Inter Vision  ....................................................................................................................................... str. 5
DPD  ................................................................................................................................................................ str. 6
Global Offi  ce  ............................................................................................................................... str. 7
Kaczmarski Inkasso  ........................................................................................................ str. 8
Makro  ......................................................................................................................................................... str. 9
Ok. System  ................................................................................................................................... str. 10
PayU  ..........................................................................................................................................................  str. 11
Qpony.pl  .......................................................................................................................................... str. 12
RedLink  ............................................................................................................................................... str. 13
TechData  ......................................................................................................................................... str. 14
T-Mobile dla AIP ............................................................................................................... str. 15
T-Mobile dla BL  .................................................................................................................. str. 16
Transferuj.pl  ...............................................................................................................................  str. 17



Prezentacja Partnerów w Pakiecie B2B

– 3 –

Wstęp

Szanowni Przedsiębiorcy,

Z wielką przyjemnością zespół StartUp Contracts 
zaprasza do zapoznania się z przewodnikiem po usługach 

oferowanych przez Partnerów AIP. 

Usługi dostępne są dla Przedsiębiorców należących 
do Polski Przedsiębiorczej i stanowią bogate źródło pomocy 

w rozwoju biznesu. 

W przewodniku znajdziecie Państwo wszelkie informacje 
odnośnie rodzaju działalności Partnerów, benefi ty jakie oferują 

Polsce Przedsiębiorczej oraz jak skorzystać z ich oferty. 
Zapraszamy do lektury.

 Z wyrazami szacunku   
 Zespół StartUp Contracts
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Informacje o Partnerze
Firma komputerowa 4uTech z siedzibą w Warszawie oferuje kompleksową obsługę informatyczną  fi rm oraz serwis 
sprzętu komputerowego. Do dyspozycji klientów oddają doskonale przygotowany zespół specjalistów, którzy 
są w stanie zaproponować najlepsze rozwiązanie techniczne w każdym przypadku. 4uTech jest dynamiczną, prężnie 
rozwijającą się fi rmą, potwierdza to fakt nawiązania współpracy z fi rmą ACTION S.A. Współpraca z największym 
dystrybutorem sprzętu IT w Polsce pozwala jeszcze lepiej spełniać wszelkie potrzeby klientów, jednocześnie 
oferując atrakcyjne ceny, sprawdzone podzespoły uznanych producentów, fachową oraz miłą obsługę, a także 
szybki i sprawny serwis. 4uTech nie oferuje niczego, czego działania nie jest w stanie zagwarantować. W ofercie 
posiada sprzęt wyłącznie najwyższej jakości produkowany przez czołowe fi rmy z branży IT.

Za cel 4uTech stawia sobie kompleksową obsługę, polegającą na:

•  indywidualnym podejściu do klienta
•  dostawach sprzętu komputerowego,
•  instalacji i wdrażaniu oprogramowania,
•  wykonawstwie kompletnych sieci komputerowych
•  obsłudze serwisowej
•  dostawach materiałów eksploatacyjnych i biurowych,
•  sprzedaży peryferii i akcesoriów
•  wykorzystaniu możliwości zdalnego dostępu

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:

•  preferencyjne ceny dla Polski Przedsiębiorczej,

•  indywidualne podejście do Klienta, 
•  dostawy sprzętu komputerowego, 
•  instalacja i wdrażanie oprogramowania, 
•  wykonawstwie kompletnych sieci komputerowych, 
•  obsługa serwisowa,
•  dostawy materiałów eksploatacyjnych i biurowych, 
•  sprzedaży peryferii i akcesoriów. 

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z usługi 4uTech dla AIP zapraszam do samodzielnego 
założenia konta (konto darmowe). Konta zakładamy poprzez następujący adres: www.aip4u.pl. 
Osoby posiadające już konta a mające pytania do partnera zapraszam do kontaktu telefonicznego poprzez numer: 
+48 22 250 17 81-87.

DLA
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Informacje o Partnerze
TU INTER Polska, mając wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach zdrowotnych, a także mając na uwadze  
oczekiwania obecnych i przyszłych Klientów, przygotowało ofertę ubezpieczenia zdrowotnego INTER VISION. 
INTER VISION to przede wszystkim kompleksowość i swoboda. Zakres świadczeń obejmuje nielimitowany dostęp do 
lekarzy wszystkich specjalności, szeroką diagnostykę, ponad 140 badań laboratoryjnych, pełną dentystykę, protetykę 
oraz ortodoncję dla dzieci. Zapewnia m.in. szczepienia przeciw grypie, zwrot kosztów leków, testy alergiczne, 
rehabilitację czy psychoterapię. Ubezpieczeni mają do dyspozycji sieć ponad 500 placówek kontraktowych, 
w których korzystają ze świadczeń bezgotówkowo.
Zdrowie jest równie cenne jak czas, którego nie warto tracić w kolejkach do lekarzy.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:

•  oferta Vision Silver dla AIP: 177 zł (oferta standardowa Vision: 243 zł)

• lekarze wszystkich specjalności bez limitów i bez skierowań (m.in. ginekolog, ortopeda, neurolog, alergolog,
  kardiolog, dermatolog i in.)
• leczenie dentystyczne
• badania laboratoryjne bez limitów  (ponad 140 badań, m.in. cytologia, badania hormonalne, markery 
  antynowotworowe i in.)
• badania diagnostyczne bez limitów (m.in. rezonans magnetyczny, tomografi a, USG, RTG, ECHO serca, EKG Holter, 
  USG Dopler, EEG i in.)
• domowe wizyty lekarskie w całym kraju
• ponad 510 placówek w Polsce, ponad 150 placówek w Warszawie
• zwrot kosztów leczenia na podstawie imiennego rachunku wystawionego przez dowolnego lekarza w Polsce
• prowadzenie ciąży
• środki pomocnicze (np. wózki inwalidzkie, protezy, laski)
• możliwość rezygnacji w dowolnym momencie trwania umowy

Jak skorzystać z usługi?

Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z oferty fi rmy Inter Vision zapraszamy do kontaktu mailowego 
pod adresem contracts@przedsiebiorca.pl

DLA

INFORMACJE SZECZÓŁOWE W ZAŁĄCZNIKU
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Informacje o Partnerze
DPD jest jedną z wiodących fi rm kurierskich w Europie – jest godnym zaufania partnerem biznesowym na rynku 
przesyłek krajowych i zagranicznych. Posiada bardzo sprawną sieć transportową i ponad 500 własnych oddziałów 
w 40 krajach. Oprócz tego oferujemy indywidualne rozwiązania umożliwiające naszym klientom szybkie dotarcie 
do głównych obszarów biznesowych na całym świecie. 

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:

•  12 zł za przesyłkę,

•  możliwość śledzenia trasy przesyłki,
•  24h obsługa klienta,
•  przewidywany termin doręczenia do godziny 12:00 następnego dnia roboczego ( I strefa ), do 13.00 II i III strefa),
•  w przypadku nie doręczenia przesyłki do 16.00 następnego dnia roboczego usługę wykonujemy za złotówkę,
•  na życzenie Klienta oferujemy wcześniejsze terminy dostaw.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z oferty na produkty fi rmy DPD zapraszamy do kontaktu 
mailowego pod adresem dpd@przedsiebiorca.pl.

DLA

INFORMACJE SZECZÓŁOWE W ZAŁĄCZNIKU
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Informacje o Partnerze
Szybkość i profesjonalizm, a także rzetelność, niezawodność i nowoczesne podejście  do potrzeb Klienta, 
to  główne atuty Global Offi  ce. Fundamentem działalności są szeroko rozumiane artykuły biurowe. W specjalnie 
przygotowanym przez Global Offi  ce asortymencie znajdziecie Państwo wysokiej klasy akcesoria biurowe i artykuły 
papiernicze w rozmaitym wydaniu. Zadowolenie Klientów jest dla Global Offi  ce celem priorytetowym. Dokładają 
więc wszelkich starań, aby dostarczane artykuły i materiały biurowe, a także artykuły papiernicze były produktami 
najwyższej jakości, markowymi i niezawodnymi. Wierzymy w to, że dzięki Global Offi  ce wyposażenie biura będzie 
znacznie prostsze i przyjemniejsze, niż dotychczas.

Global Offi  ce dostarcza swoim klientom: 
•  materiały eksploatacyjne do drukarek (oryginalne lub kompatybilne),
•  nośniki danych, środki czyszczące do sprzętu komputerowego,
•  drukarki, faksy, kopiarki, komputery i inne urządzenia biurowe,
•  materiały biurowe, papier ksero,
•  akcesoria komputerowe, klawiatury, myszki itp,

Global Offi  ce pomaga fi rmom i swoim klientom rozwiązać problem zużytych materiałów eksploatacyjnych: 
•  odbierają zużyte materiały własnym transportem,
•  wystawiają kartę przekazania odpadu,
•  płacą za wartościowe materiały według aktualnego cennika.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:
•  wysyłka w kraj jest gratis jeśli przekracza 200,00 zł netto (nie dotyczy papieru i mleka) 
•  rabat w wysokości 30% od cen katalogowych na Artykuły 

•  20 najczęściej zamawianych produktów z jeszcze większym rabatem

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z oferty na produkty fi rmy Global Offi  ce zapraszamy do 
kontaktu pod adresem contracts@przedsiebiorca.pl.

DLA
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Informacje o Partnerze
Kaczmarski Inkasso jest ekspertem z zakresu kompleksowej obsługi wierzytelności. Od 1992 roku 
wykorzystujemy skuteczne i sprawdzone rozwiązania w procesie odzyskiwania należności. Nadrzędnym 
celem naszych działań jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony transakcji handlowych 
oraz zagwarantowanie wysokiego standardu usług zarządzania wierzytelnościami. Klientami Kaczmarski 
Inkasso są firmy ze  wszystkich sektorów gospodarki, będące liderami w swojej branży. Dbałość o dobre imię 
każdego klienta jest najważniejsza. Kaczmarski Inkasso jest jedynym autoryzowanym partnerem Krajowego 
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Połączenie kompleksowych działań windykacyjnych, 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, z możliwością dopisania dłużnika do rejestru, usprawnia 
proces odzyskiwania należności i podnosi efektywność prowadzonych działań. We wrześniu 2010 r. Kaczmarski 
Inkasso otrzymał nagrodę Gazety Finansowej „Turbiny Polskiej Gospodarki” w kategorii Najlepsze produkty dla 
MSP z segmentu Windykacja, co dowodzi, że są zaufanym i skutecznym partnerem w biznesie.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:

•  atrakcyjna oferta cenowa tylko dla Firm w Polsce Przedsiębiorczej,

•  kompleksowe rozwiązanie sprawy Firm,
•  specjalnie wydelegowany dla AIP opiekun biznesowy,
•  możliwość sprawdzeń fi rm w bazie KRD,
•  możliwość skorzystania z usługi Rzetelna Firma,
•  możliwość skorzystania z usług oferowanych przez Akademie KRD.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z oferty fi rmy Kaczmarski Inkasso zapraszamy do kontaktu 
pod adresem e-mail: contracts@przedsiebiorca.pl. 

DLA

INFORMACJE SZECZÓŁOWE W ZAŁĄCZNIKU
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Informacje o Partnerze
MAKRO jest częścią METRO Group, jednego z największych na świecie koncernów handlowych, oferuje 
swoim Klientom produkty najwyższej jakości po możliwie najniższych cenach. Jesteśmy najnowocześniejszą, 
samoobsługową hurtownią dla przedsiębiorców i ludzi biznesu.
W Polsce METRO Group rozwija swoją działalność od połowy lat 90-tych. Jest największym przedsiębiorstwem 
handlowym i największą prywatną fi rmą w Polsce. Według rankingu tygodnika „Newsweek Polska” METRO Group 
jest najcenniejszą fi rmą w branży handlowej w naszym kraju.

Prowadzi łącznie 146 wielkopowierzchniowe placówki handlowe, w tym:
•  29 MAKRO Cash & Carry,
•  54 Real,
•  44 Media Markt,
•  15 Saturn,
•  4 Makro Punkty w Lesznie, Tarnowie, Słupsku i Radomiu.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:

•  dostęp do największej hurtowni samoobsługowej w Polsce,

•  możliwość wystawienia upoważnienia imiennego pozwalającego na robienie stałych zakupów.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do uzyskania dostępu do Makro zapraszamy do kontaktu mailowego: 
contracts@przedsiebiorca.pl. W zgłoszeniu proszę o przesyłanie następujących informacji:

–  imię i nazwisko
–  numer i seria dowodu osobistego
–  numer PESEL
–  nazwa fi rmy
–  przynależność fi rmy – AIP, BL, SC

DLA
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Informacje o Partnerze
Z myślą o młodych przedsiębiorcach działających w ramach Polski Przedsiębiorczej fi rma OK System Polska 
przygotowała specjalna ofertę na MultiKarnety OK. MultiKarnet OK umożliwia korzystanie z NAJSZERSZEGO w Polsce 
zakresu usług sportowych, rekreacyjnych oraz prozdrowotnych w blisko 2 800 placówek partnerskich z dostępem 
do 65 różnych rodzajów usług m.in. basen, sauna, siłownia, fi tness, squash, tenis, sztuki walki, szkoły tańca, lodowiska, 
joga, aquaaerobik, nauka pływania, bilard, kręgle, golf, masaże, paintball, solarium, zabiegi kosmetyczne dla Pań, 
spływ kajakowy.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:
•  jeden MultiKarnet OK z dostępem do obiektów w CAŁYM KRAJU na bardzo korzystnych warunkach,
•  specjalnie przygotowane ceny dla Firm działających w ramach Polski Przedsiębiorczej,

•  karnet w cenie 120 zł/ mc (normalna cena 185 zł),

•  szybkość obsługi,
•  ilość wejść do 14 w tygodniu,
•  usługę wykupujemy na okres 1 miesiąca.

Jak skorzystać z usługi?
Do 10 dnia każdego miesiąca należy wysłać dane osoby na którą ma być wykupiony karnet (imię, nazwisko, adres 
email, numer telefonu) w przypadku fi rm w AIP – zainteresowani przesyłają swoje opłaty i zgłoszenia do Dyrektorów 
swoich Inkubatorów, fi rmy z BL i SC przesyłają swoje zgłoszenia na adres oksystem@przedsiebiorca.pl.
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

–  imię i nazwisko
–  numer telefonu komórkowego
–  adres e-mail
–  potwierdzenie dokonania przelewu

Osobami korzystającymi z karnetu nie mogą być partnerzy ok. system.
Do dnia 25 każdego miesiąca nowi użytkownicy powinni otrzymać ok. pin.
Osoby rezygnujące z usługi przesyłają informację analogicznie do zgłoszeń do 10 dnia każdego miesiąca.
W przypadku braku informacji, braku opłaty, naruszeń regulaminu Firma zostaje dożywotnio zablokowana w ok. system.
Numer konta do przelewania środków 56114010100000515853002609 w tytule wpisujemy imię i nazwisko osoby 
dla której jest karnet.
Wszelkie pytania dotyczące oferty Firmy Ok. System prosimy kierować na adres oksystem@przedsiębiorca.pl.

DLA
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Informacje o Partnerze
Bieżąca analiza potrzeb naszych Klientów, indywidualne doradztwo oraz elastyczność pozwalają nam stworzyć unikalną 
ofertę. Pakiet oferowanych usług płatniczych uwzględnia potrzeby podmiotów prowadzących sprzedaż towarów i usług 
w Internecie, a jednocześnie pozwala na zachowanie maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa kupujących. Oferowane 
narzędzia wyposażone są w najnowsze protokoły szyfrowania danych oraz spełniają zasady bezpieczeństwa informacji. 
Domeną PayU S.A. jest tworzenie kompleksowych rozwiązań oraz szerokiej gamy usług dodatkowych dopasowanych 
do wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku eCommerce. Działalność operacyjna PayU S.A. koncentruje się na 
usługach dla Merchantów (głównie sklepów internetowych) w postaci „Systemu PayU” (dawne Platnosci.pl), który od 
kilku lat z powodzeniem wykorzystywany jest przez największe serwisy internetowe w Polsce. Stworzone narzędzia 
dedykowane są dla większości przedsięwzięć online, które do uzyskania pełni funkcjonalności wymagają bezpiecznego 
i przyjaznego narzędzia płatniczego. Oferta PayU S.A. adresowana jest do użytkowników Internetu, którzy w swojej 
działalności chcą wykorzystywać profesjonalne rozwiązania płatnicze oraz są zainteresowani wysoką jakością usług.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:
•  promocja bezpieczeństwa transakcji zawieranych online,
•  wysoka jakość oferowanych usług i narzędzi,
•  doświadczenie w obsłudze największych serwisów internetowych,
•  profesjonalna analiza potrzeb Klientów,
•  elastyczność rozwiązań,
•  potencjał w postaci zespołu kreatywnych i zaangażowanych specjalistów,
•  całodobowy system pomocy,

•  specjalne stawki prowizyjne dla Firm z Polski Przedsiębiorczej,

•  wygodny panel administracyjny.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do uzyskania dostępu do usługi PayU prosimy o przesłanie zgłoszenia 
na adres payu@przedsiebiorca.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

–  imię i nazwisko
–  nazwa fi rmy
–  preferowany login
–  adres url sklepu
–  numer konta bankowego
–  numer telefonu
–  adres e-mail
–  przynależność do spółki – AIP, BL, SC

DLA

INFORMACJE SZECZÓŁOWE W ZAŁĄCZNIKU
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Informacje o Partnerze
Firma Qpony.pl zmienia rynek reklamowy w Polsce. Powstał jako startup w 2010 roku w Poznaniu. Początkowo 
główną działalnością naszego zespołu było wydawanie bezpłatnego katalogu zniżkowego dla mieszkańców 
Poznania. Po sukcesie inicjatywy w stolicy Wielkopolski, projekt rozwinął się na Wrocław oraz Gdańsk.
W 2012 roku stworzyliśmy innowacyjną platformę dla reklamodawców umożliwiającą zarządzanie kampanią 
marketingową w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej, katalogu, a także aplikacji mobilnej 
Qpony.pl. Startup zdobył główną nagrodę w konkursie House of Walkers Project, dzięki czemu pozyskał stabilnego 
inwestora, umożliwiając dynamiczny rozwój fi rmy na terytorium całej Polski.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:
•  30% rabat na katalog 

•  reklama w aplikacji za darmo 

•  reklama na stronie internetowej za darmo

•  dostęp do pierwszej takiej usługi w Polsce

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z usługi oferowanej przez Qpony.pl zapraszam do kontaktu 
mailowego na adres contracts@przedsiebiorca.pl.

DLA
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Informacje o Partnerze
Autorska platforma REDLINK to projekt stworzony w całości przez pracowników fi rmy Vercom. Bazując na własnych 
doświadczeniach związanych z telefonią VOIP, Web Services oraz aplikacjami webowymi zintegrowaliśmy różne 
kanały komunikacji elektronicznej tworząc w ten sposób nowatorskie narzędzie komunikacji i marketingu 
bezpośredniego.
Vercom sp. z o.o. rozpoczęła działalność 2 maja 2005 r. Misją fi rmy stało się zapewnienie Klientom najwyższego 
poziomu usług i pełnego wsparcia w zakresie wyboru systemów informatycznych i kierunku ich rozwoju.
Działalność fi rmy skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu. Spółka zajmuje się projektowaniem 
i tworzeniem oprogramowania, a także zaawansowanych aplikacji internetowych bazujących na modelu SaaS 
(Oprogramowanie jako usługa). Celem i ambicją fi rmy jest zapewnienie swoim Klientom nie tylko najwyższego 
poziomu usług, ale także pełnego wsparcia co do wyboru systemów informatycznych i kierunku ich rozwoju.
Zespół REDLINK to wysoko wykwalifi kowani programiści i inżynierowie, którzy brali udział w szerokiej gamie 
projektów IT, zaczynając od rozbudowanych aplikacji webowych, poprzez usługi Voipowe na telewizji IP kończąc.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:

•  trzy pierwsze miesiące – Abonament: 0 zł., 

•  następnie każdy StartUp zainteresowany kontynuowaniem współpracy otrzymuje zniżkę 40% na wybrany 
z oferty pakiet* *(nie dotyczy pakietu indywidualnego),

•  kompleksowość usług,
•  platforma po zintegrowaniu z systemem klienta umożliwia zarządzanie kontaktami z klientami za pomocą 

czterech zintegrowanych kanałów – SMS, MAIL, FAX oraz VMS.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z usługi oferowanej przez fi rmę RedLink zapraszamy 
do kontaktu z naszym opiekunem Panem Tomaszem Pakulskim pod adresem e-mail: t.pakulski@redlink.pl.
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Informacje o Partnerze
Tech Data Corporation (NASDAQ GS: TECD) jest jednym z największych na świecie dystrybutorów technologii 
IT oferującym produkty czołowych producentów sprzętu i oprogramowania. Tech Data obsługuje ponad 125.000 
resellerów w ponad 100 krajach. Codziennie Tech Data wspiera swoich partnerów na całym świecie w dostarczaniu 
przez nich produktów i usług użytkownikom końcowym - małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), dużym 
korporacjom i urzędom administracji publicznej. Firma zajmuje 109 miejsce na liście Fortune 500. Tech Data Polska 
(wcześniej DHI i Computer 2000 Polska) powstała w Polsce w 1988 roku i funkcjonuje na rynku jako klasyczny 
dystrybutor produktów IT. Oferujemy szerokie portfolio produktów wiodących producentów IT. Świadczymy usługi 
logistyczne i fi nansowe związane z dystrybucją a nasi Partnerzy Handlowi mogą dokonywać transakcji metodami 
klasycznymi (telefon, faks, email), jak również za pomocą specjalistycznych systemów e-commerce typu B2B. W Tech 
Data Polska pracuje 205 osób. Tech Data Polska realizuje zróżnicowany model dystrybucji „Reach and Focus” łącząc 
zalety klasycznego dystrybutora oferującego produkty masowe takie jak: komputery, notebooki, drukarki, materiały 
eksploatacyjne, peryferia, oprogramowanie czy komponenty (broadline distribution) z zaletami dystrybutora 
specjalizowanego oferującego zaawansowane produkty i rozwiązania oraz dodatkowe usługi takie jak wsparcie 
marketingowe, pre-sales i post-sales support, szkolenia, usługi konfi guracyjne czy programy demo (Value-Added 
Distribution – VAD).

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:
•  dostęp do hurtowni jednego z największych dystrybutorów technologii IT,
•  oferta produktowa czołowych producentów,

•  atrakcyjne ceny hurtowe,

•  kompleksowa obsługa logistyczna,
•  prywatny opiekun.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do uzyskania dostępu do hurtowni TechData prosimy o przesłanie zgłoszenia 
na adres techdata@przedsiebiorca.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

–  imię i nazwisko
–  adres e-mail
–  numer telefonu
–  nazwa fi rmy/startupu
–  miejsce w grupie – AIP, BL, SC

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z naszym opiekunem handlowym pod adresem e-mail: 
pro@techdata.pl.

DLA



Prezentacja Partnerów w Pakiecie B2B

– 15 –

Informacje o Partnerze
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
T-Mobile jest jedną z największych sieci komórkowych w Polsce, świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych 
dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Sieć T-Mobile oferuje usługi telefonii i internetu mobilnego 
oraz stacjonarnego w systemach abonamentowych, przedpłaconych i mix.
Firma T-Mobile przygotowała specjalnie z myślą o młodych przedsiębiorcach działających w ramach 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości bardzo konkurencyjną ofertę usług telekomunikacyjnych, której 
unikalne warunki pozwolą Wam na pełną kontrolę kosztów, a jej mechanizm gwarantuje, że zapłacicie tylko 
i wyłącznie za zrealizowane połączenia.

Benefi t dla Startupów:
•  abonament miesięczny min 12,50 zł netto,

•  opłata za minutę połączenia już od 0,04 zł netto,

•  cena sms już za 0,08 zł netto,
•  naliczanie sekundowe wliczone w abonament,
•  cesja Umowy i przeniesienie numeru po wyjściu z Programu Preinkubacji,
•  i wiele innych dodatkowych usług,

•  Internet Blueconnect już od 5 zł netto.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkie Startupy chętne do skorzystania z usług T-Mobile zapraszamy do kontaktu z dyrektorami Inkubatorów. 
W biurach Inkubatorów należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz określić 
wysokość abonamentu. Szczegółowy cennik usług również dostępny jest w Inkubatorach. W razie jakichkolwiek 
pytań dotyczących oferty prosimy o kontakt pod adresem contracts@przedsiebiorca.pl.
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Informacje o Partnerze
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
T-Mobile jest jedną z największych sieci komórkowych w Polsce, świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych 
dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Sieć T-Mobile oferuje usługi telefonii i internetu mobilnego 
oraz stacjonarnego w systemach abonamentowych, przedpłaconych i mix.
Firma T-Mobile przygotowała specjalnie z myślą o młodych przedsiębiorcach działających w ramach 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości bardzo konkurencyjną ofertę usług telekomunikacyjnych, której 
unikalne warunki pozwolą Wam na pełną kontrolę kosztów, a jej mechanizm gwarantuje, że zapłacicie tylko 
i wyłącznie za zrealizowane połączenia.

Benefi t dla Business Link:

•  otrzymujesz specjalny upust 15% na abonament

•  korzystasz z dodatkowego budżetu na usługi telekomunikacyjne lub dostajesz tańszy telefon
•  prowadzisz nielimitowane rozmowy z numerami T-Moblie w kraju i na świecie

•  otrzymujesz bezpłatny Internet w telefonie

Szczegóły oferty oraz cennik telefonów znajdują się pod adresem http://blaip.pl/oferta/t-mobile.htm

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkie Firmy chętne do skorzystania z usług T-Mobile zapraszamy do kontaktu z Opiekunem biznesowym Panią 
Bogumiłą Urbaniak: bogumila.urbaniak@t-mobile.pl, tel. 668 370 740.
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Informacje o Partnerze
Właścicielem, administratorem i twórcą serwisu Transferuj.pl jest Krajowy Integrator Płatności SA. Podstawowym 
celem fi rmy KIP SA, do którego należy system szybkich i bezpiecznych płatności transferuj.pl jest wprowadzanie 
nowoczesnych technologii pozwalających klientom w łatwy i bezpieczny sposób dokonywać płatności za zakupione 
w sieci Internet produkty i usługi. System był rozwijany od kwietnia 2007 roku. Od czerwca 2008 roku tworzony był 
przez fi rmę: Brachia S.J. W 2011 roku przez Zespół Transferuj.pl został stworzony pierwszy w Polsce panel transakcyjny 
dla płatności mobilnych, a także System Zasileń Kont Wirtualnych „SZKWAŁ”, umożliwiający dokonywanie Klientom 
ponownych płatności z tym samym tytułem i dowolną kwotą (bardzo przydatne dla wszystkich serwisów, które 
posiadają stałych Klientów).
Po przejęciu w 2012 roku całości majątku spółki przez KIP SA, system płatności Transferuj.pl będzie dalej rozwijany 
pod skrzydłami Krajowego Integratora Płatności SA. Firma od początku istnienia, do dnia dzisiejszego, reprezentuje 
w 100% polski kapitał i zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań płatniczych oraz szerokiej gamy usług 
dodatkowych. Polityką fi rmy jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznych płatności internetowych i gwarantowanie 
aby klient czuł się pewnie płacąc w serwisach internetowych korzystających z Transferuj.pl. Nie pozwalamy aby nasz 
system płatności był wykorzystywany w jakichkolwiek celach, które mogłyby spowodować, że kupujący utraciłby 
zaufanie do płatności internetowych. Natychmiast eliminujemy z naszego systemu nieuczciwych sprzedawców 
i blokujemy przyjmowanie płatności dla serwisów, które mogą spowodować utratę zaufania do płatności online.

Benefi t dla Polski Przedsiębiorczej:

•  opłaty i prowizje  już od 1%,

•  pierwsze 8 wypłat w miesiącu 0 zł,

•  uruchomienie płatności kartami 0 zł,

•  dostęp do nowoczesnych technologii płatniczych,
•  możliwość skorzystania z panelu mobilnego,
•  dostęp do kompleksowych rozwiązań płatniczych oraz szerokiej gamy usług dodatkowych.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkie Firmy chętne do skorzystania z usługi transferuj.pl zapraszamy do rejestracji pod adresem:
https://secure.transferuj.pl/partner/polecam-inkubator.

DLA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


