


ubezpieczenia, bilety ko- lejowe, autokarowe i promowe 

oraz turystykę indywidual- ną. W tym roku przedstawicie-

le Why Not Travel świętują 10 lat działalności. W związku 

z tym w grudniu zostanie oddane do użytku nowe biuro  

o powierzchni 1000 metrów kwadratowych wybudowane 

za kwotę prawie 3 mln zł. www.whynottravel.pl

Firma jest przedstawicielem najlepszych światowych firm 

roletowych: FABER, DESTINY DESIGN oraz polskich pro-

ducentów: VERTEX, DECO-SUN, LUXAN, FAKRO, VELUX 

oraz ANWIS. Te znane wszystkim firmy mają bogatą ofer-

tę, a w niej: rolety rzymskie, rolety materiałowe, żaluzje, 

żaluzje drewniane, plisy i ekrany panelowe. TOMŻAL to 

jednak nie tylko żaluzje oraz rolety i roletki, oferuje też 

różnego rodzaju dekoracje okienne. Profesjonalna obsłu-

ga z wieloletnim doświadczeniem zaprojektuje wystrój 

okien w Państwa domu, biurze lub w firmie. Więcej infor-

macji na www.tomzal.pl

Mazur Med to gabinety specjalistyczne  zlokalizowane 

w samym centrum Katowic w pobliżu Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Nasza działalność jest wyjątkowym po-

łączeniem chirurgii stomatologicznej, stomatologii i orto-

Oferta firmy VIPCARS auto’s kierowana jest dla osób ce-

niących swój czas, wygodę, a przede wszystkim bezpie-

czeństwo przy zakupie i sprzedaży samochodu używane-

go. VIPCARS auto’s sprzedaje tylko te samochody które 

są w idealnym stanie, gdyż to gwarantuje stuprocentowe 

zadowolenie klientów. Przedsiębiorstwo gwarantuje pro-

fesjonalną i miłą obsługę. Na zakupione samochody wy-

stawia faktury VAT, VAT-23%. Istnieje możliwość zamiany 

samochodu, jak również sprzedaży ratalnej. Firma oferuje 

także kredyty samochodowe i leasingowe.

Grupa Why Not Travel od 2004 roku działa w sekto- rze 

turystycznym, w skład której wchodzą dynamicz- nie roz-

wijające się marki: Why Not Fly, Why Not Ho- lidays, Why 

Not USA i Why Not Money. Od 2008 roku  rma jest Akre-

dytowanym Agentem IATA. Siedziba  rmy znajduje się  

w Rzeszowie, natomiast biuro han- dlowe zlokalizowane 

jest w Krakowie. Oferta skierowa- na jest do dużych  rm oraz 

Klientów indywidualnych, którzy oczekują wysokiej jako-

ści oferowanych usług. W ofercie można znaleźć wszyst-

kie usługi typu Travel w tym: bilety lotnicze, rezerwacje 

hoteli, wynajem samo- chodów, pośrednictwo wizowe, 

doncji, co sprawia, że szczególnie trudne przypadki mogą 

być leczone na miejscu, bez konieczności zbędnych wizyt 

konsultacyjnych w innych gabinetach. Chcielibyśmy  za-

oferować Państwu nowoczesne i możliwie jak najkrótsze 

leczenie, które przyniesie trwałe efekty estetyczne i zdro-

wotne. 

Możemy naszym pacjentom zaoferować wiedzę  

i umiejętności zdobyte przez lata szkoleń  w za-

kresie studiów specjalizacyjnych, licznych kursów  

i szkoleń doskonalących. Szczególną ofertą są konsultacje 

z zakresu chirurgii szczękowo- twarzowej umożliwiają-

ce  leczenie urazów w zakresie części twarzowej czaszki, 

także tych doznanych podczas uprawiania sportu.

O działalności firmy można przeczytać na stronie interne-

towej www.mazur.med.pl oraz na oficjalnym profilu por-

talu społecznościowego Facebook.

Partnerzy Kancelarii mają za sobą staż w dużych Kan-

celariach na terenie Śląska, doświadczenie w obsłudze 

podmiotów gospodarczych, a także prowadzenie obsługi 

prawnej dla zagranicznych podmiotów w języku obcym.

Naszych Klientów traktujemy jak partnerów, a relacje  

z nimi opieramy na satysfakcjonującej współpracy. 

Świadczone przez Kancelarię usługi prawne są dostarcza-

ne przez specjalistów w swojej dziedzinie. Każdy z klien-

tów jest dla nas tak samo ważny, a obrona jego interesu 

prawnego jest wartością, dla której zdecydowaliśmy się 

na wykonywanie zawodu adwokata.

Kancelaria adwokacka KRS znajduje się w Katowicach, 

jednak zasięg terytorialny świadczonych usług dostoso-

wany jest do potrzeb naszych Klientów.

ZRJ Group sp. z o.o. jest to przedsiębiorstwo działające 

w branży nieruchomości, dystrybucji rozwiązań techno-

logicznych oraz doradztwa gospodarczego. Firma bierze 

aktywny udział w budowaniu społeczności innowacyjnej 

przedsiębiorczości na Śląsku poprzez udostępnianie prze-

strzeni biurowej, wspierając wydarzenia tematyczne oraz 

organizując własne inicjatywy pro-biznesowe. Przedsię-

wzięcia organizowane przez firmę są objęte honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta Katowice.


