
Lublin
inspiruje biznes
Przewodnik po marce



skierowane 
do mieszkańców

skierowane 
do turystów



kultura 
 

biznes

 

nauka

 

turystyka

 

symbol architektury
i jej różnorodności

kadr fotograficzny,
atrakcyjność turystyczna

(brakujące elementy)

renesansowy krój pisma,
renesansowa mentalność

Dlaczego stworzyliśmy nową markę Lublina?

styk kultur, przygraniczny
duch miasta

Bardzo silnie działamy na pograniczu biznesu i nauki, jednak nie mieliśmy jak o tym powiedzieć.
Marka „miasto inspiracji” świetnie promuje nasze miasto na zewnątrz i sygnuje wydarzenia kulturalne, 
ale praktycznie milczy na temat przedsiębiorczości, a przecież warto o niej mówić!



Duży przemysł i inwestycje zupełnie 
nie wyróżniają nas na tle innych miast 
w Polsce. Budując markę w oparciu o 
przemysł i duże inwestycje, bardziej 
przypominalibyśmy Górnośląski
Okręg Przemysłowy, albo samozwańczą 
Dolinę Krzemową, niż Lublin.

Lublin gospodarczy – czyli jaki? 



Czym różnimy się od innych?



Na czym polega nasza unikalność?

Styk wielu kultur, 
                krajów i tradycji

Historia przedsiębiorczości

Odrodzeniowa mentalność

Malowniczy i spokojny region



Jak przekłada się to na gospodarkę?

Otwarte umysły 
                i nieszablonowe myślenie

małe niszowe biznesy, które zdominują gospodarkę

równowaga pomiędzy życiem i pracą,

zrównoważone metody produkcji
inteligentne wykorzystanie zasobów środowiska

     odrzucenie wyścigu szczurów





Tylko kilka przykładów z wielu...

Kreatywni z Lublina

inspiruje biznes



Krzysztof Chmiel

Rafu Bikes

Krzysztof Chmiel – mechanik 
samochodowy, który zamienił 
klucze nasadowe na gumówkę,
wyginarkę i spawarkę. W swoim 
garażu projektuje i buduje 
zjawiskowo-majestatyczne, uliczne 
krążowniki napędzane siłą mięśni. 
Spod jego rąk wychodzą potężne, 
stalowe customy: low ridery, cruisery 
i choppery. Ramy powstają na wymiar, 
a każdy detal roweru to indywidualny, 
szyty na miarę projekt. Rafu Bikes 
spotkamy nawet na Wyspach 
Brytyjskich.

rafubikes.pl



Katarzyna Lipska

Katarzyna Lipska

Położna prowadząca jedną 
z największych polskich hodowli 
owadów przeznaczonych na 
karmę dla płazów i gadów. 
Jej specjalizacja to hurtowe 
ilości świerszczy, szarańczy 
oraz larw drewnojada i mącznika. 
Hodowlę owadów uzupełnia 
wylęgarnia gekonów – gorące 
i wilgotne pomieszczenie 
z tysiącem niewielkich pudełek 
w których można znaleźć niemal 
każdą dostępną odmianą barwną.
Owady i gekony trafiają na rynek 
całej Europy poprzez sieć hurtowni 
i sklepów zoologicznych.

gekon.lublin.pl



Arek Szwed

Arek Szwed

Grafik, który dla ceramiki
rzucił dobrą pracę w reklamie.
W swojej pracowni tworzy
niepowtarzalne i niepokojące
gliniane arcydzieła sztuki
użytkowej. Poza stylowymi
zestawami do sushi, z jego
pieca garncarskiego wyłaniają
się groteskowe figurki sów,
zajęcy i jednorożców.
Specjalizuje się w aniołach.
Nieco diabolicznych aniołach.

arekszwed.pl



Beata Sanocka

Papirell

Pracownia introligatorska 
Beaty Sanockiej jest nasycona 
fakturami tkanin i barwami nici. 
Nawet najmniejsze skrawki materiałów 
znajdują zastosowanie. Rodzą się z nich 
maleńkie dzieła sztuki krawieckiej 
i introligatorskiej: miniaturowe 
książeczki i figurki zamieniające się 
potem w zawieszki na szyję i kolczyki. 
Z większych fragmentów materii 
powstają autorskie oprawy książek 
i pamiętników. Niemal wszystko 
to ręczna, precyzyjna robota i 
ogromna dbałość o detal. 
Rękodzieło wspomaga 
technologia – w rogu pracowni 
stoi programowana cyfrowo 
hafciarka, a obok ...
przedwojenna prasa.

facebook.com/papirell



Marcin Studzinski

Marcin Sudziński

Pszczelarz, 
który w swojej pracowni 
fotograficznej wskrzesza 
XIX wieczną mokrą technikę 
kolodionową. To, co robi 
bardziej przypomina 
alchemię niż pracę z 
materiałem światłoczułym.
Potraktowane płynnym 
kolodionem, naświetlone 
i natychmiast wywołane 
szklane płyty zamieniają
się w pełne zacieków i plam 
zjawiskowe portrety z epoki 
gdy elektryczność była 
nowinką techniczną.

facebook.com/marcin.sudzinski



Mariusz Kozak

Soul Kozak

Mariusz Kozak – inżynier, 
którego koncepcje rodzące się 
w niewielkiej manufakturze 
zmienią światowy rynek 
komponentów rowerowych. 
Rozpoznawalna globalnie 
marka Soul Kozak to synonim 
ultra - lekkich piast oraz 
elementów kokpitu. Jego 
flagowy koncept - tylna piasta 
M-netic to krok w ewolucji 
budowy sprzęgła tylnej piasty 
poprzez zastosowanie 
magnesów pierścieniowych
zamiast sprężyny. 
Rozwiązanie inspirowane 
gigantycznym solenoidem 
nadprzewodnikowym
szwajcarskiego instytutu 
CERN.

soul-kozak.com



Jak działamy?



Co jest dla nas ważne i czym się kierujemy?

Każdy, kto zwraca się do nas
o wsparcie i pomoc, zostaje wysłuchany.
Wszystkich traktujemy w indywidualny
sposób i wspieramy na tyle, na ile to
możliwe.

Aktywnie zachęcamy do bycia
przedsiębiorczym, spróbowania
własnych sił w biznesie i sprzyjamy
wszelkim inicjatywom z tego zakresu.

Jesteśmy otwarci na nowe
rozwiązania i odmienne spojrzenia.
Widzimy potencjał tam, gdzie inni widzą 
zbyt odważny pomysł. Interesują nas
nieszablonowe działania, nietuzinkowe
inicjatywy i ludzie.

Uczelnie i środowiska akademickie
to nasi równorzędni partnerzy.
Wspieramy ich oraz integrujemy z 
otoczeniem biznesowym i kulturalnym
tworząc kreatywną społeczność o
ogromnym potencjale.

OTWARTOŚĆ

PRZYJAZNOŚĆ AKADEMICKOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

OTWARTOŚĆ / PRZYJAZNOŚĆ / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ / AKADEMICKOŚĆ



Jak to wygląda w praktyce?

1. Działamy w obszarze małej, kreatywnej przedsiębiorczości

2. Szukamy ciekawych, twórczych ludzi i pomysłów. 
     Inspirują nas nieszablonowe, unikalne idee i rozwiązania.

3. Inspirujemy innych rozwiązaniami które inspirują nas.

4. Integrujemy środowiska przedsiębiorców, uczelni i artystów

5. Sieciujemy małych i kreatywnych z dużymi i zasobnymi

6. Tworzymy tętniące życiem i pomysłami otoczenie biznesowe 
     dla dużych przedsiębiorstw.

7. Komunikujemy i promujemy najciekawsze rozwiązania, 
    wspierając je by mogły się organicznie rozwijać.
  
8. Wykorzystujemy najbardziej wartościowe i unikalne rozwiązania powstające 
     w Lublinie i czynimy z nich źródła przewagi konkurencyjnej.



STUDY 
IN LUBLIN

LOKALNE OKIENKO 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

zintegrowany proces rejstracji

przyspieszenie formalności

integracja i inspiracja 
środowisk twórczych

zarządzanie i 
rozwijanie talentów

inicjowanie spotkań

umiędzynarodowienie 
społeczności miejskiej

PROGRAMY WSPIERAJĄCE
ROZWÓJ GOSPODARCZY

 

START UP 
LUBLIN

LUBELSKA 
WYŻYNA IT

MIEJSKI SYSTEM 
STYPENDIALNY

NAGRODY I KONKURSY 
GOSPODARCZE

Lublin 
 inspiruje biznes

promocja potencjału 
branży IT

pomoc 
uczelniom

lepsza informacja

programowanie 
polityki gospodarczej

transfer 
dobrych praktyk

mentoring

zwiększenie 
liczby studentów 

zagranicznych

zwiększenie 
kapitału 

intelektualnego

wsparcie 
przedsiębiorczych 

inicjatyw



Jak wyglądamy  i jak mówimy?

ZDJĘCIA

Zdjęcia kadrujemy na planie kwadratu.
Powinny być utrzymane w konwencji reporterskiej,
niepozowane i niewymuszone,
fotografowani nie muszą patrzeć w obiektyw, lecz twarz 
powinna być zawsze widoczna i w miarę czytelna. 
Kolory powinny być nasycone w stylu National Geographic.

 Zalecane typy zdjęciowe:
1. Plan Ogólny (tło to kontekst miejsca tej osoby - gdzie pracuje, 
    co wykonuje, itd.), 
2. Plan Amerykański (od kolan w górę)
3. Zbliżenie (ale nie w stylu legitymacyjnym!)
Uwaga: kadry nie muszą pochodzić z jednego zdjęcia

W JAKI SPOSÓB SIĘ WYPOWIADAMY

Reporterska relacja tego co się
wydarzyło i jakie są tego skutki o
przyjaznym charakterze. Zawsze
prosimy o cytat dający świadectwo
efektom naszych działań.



Nasza wizja przyszłości

DORADZTWO:

NETWORKING
- małych przedsiębiorców 
   z dużymi
- naukowców 
  z przedsiębiorcami

INTEGRACJA:
- prężnych, którzy 
   osiągnęli sukces 
   z prospektującymi 
   i początkującymi
- transfer wiedzy 
   i dobrych praktyk

POWSTAWANIE:
- biur co-workingowych
- media-labów
- kawiarni społecznych

MONITORING:
- ciekawych projektów
- potencjału lokalnych firm
- standingu lokalnych firm

ANALIZY
- potencjału 
   gospodarczego 
- trendów rynkowych

WSPÓŁPRACA:
- środowisk akademickich, 
   biznesowych i naukowych

 INFRASTRUKTURY ROZBUDOWA
- parkingi w rejonach uniwersyteckich
- usprawniony transport zbiorowy

ORGANIZACJA:

ZMIANA OTOCZENIA
- coraz więcej przedstawicieli 
   wolnych zawodów 
- powstawanie pracowni 
  designerskich, fotograficznych 
  i architektonicznych 
  

AGREGACJA
- zleceń 
- wykonawców 
- inwestorów

PROMOCJA:
- wysiłków i sukcesów 
   gospodarczych lublinian 
- postaw przedsiębiorczych

DEBIUROKRATYZACJA
- uproszczenie procedur
- uwalnianie gospodarki
- ułatwianie działaności

LUDZIE:
- przypływ cudzoziemców
- przypływ młodych
- powracający do Lublina

INKUBATORY 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

MENTORING 
POCZĄTKUJĄCYCH

- eventów
- warsztatów
- spotkań

- zawodowe 
- biznesowe
- inwestorskie 
- ministrategie 
  branżowe dla 
  początkującychPRZESTRZEŃ

INFORMACJA

WSPARCIE



PROBLEMLublin inspiruje biznes!

Jaki i czyj problem rozwiązuję? 
Komu pomogę (poprzez swój produkt / usługę)?



Jak i w jaki sposób rozwiązuję ten problem? Co jest unikalnego w moim produkcie / usłudze?

ROZWIĄZANIE  UNIKATOWA WARTOŚĆ




