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Team Finland House
Porkkalankatu 1, 
00180 Helsinki

Tervetuloa "Kasvua Puolasta”  - seminaariin!

Finpro yhteistyössä Spondeon, Leinosen, Baronan sekä Ecovisin kanssa 
järjestää Team Finland -talolla keskiviikkona 17.5.2017 Puolan 
liiketoimintaympäristöä käsittelevän aamiaisseminaarin.

PuhujPuhujina tilaisuudessa ovat Spondeon omistaja Tuomas Asunmaa, 
Leinosen maajohtaja Harri Reiman, Barona Puolan johtaja Beata 
Stramska sekä Ecovis - lakitoimiston partner Piotr Prus. Koko nelikko 
toimii aktiivisesti Puolassa suomalaisten sekä kansaivälisten yritysten 
palveluksessa. Seminaarissa pureudutaan ytimekkäästi Puolan 
tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä haasteisiin ja tilaisuuden 
jälkeen on mahdollista jatkaa keskusteluja puhujien ja muiden 
osallistujien kaosallistujien kanssa. 

Ilmoittaudu seminaariin 10.5.2015 mennessä!

Ohjelma

09.00 Tilaisuuden avaus. Kirsi-Maarit   
 Poljatschenko. Head of Region, Finpro.

09.05 Puola investointikohteena ja paikallinen 
 liiketoimintaympäristö. Tuomas Asunmaa,  
 Spondeo.

09.2509.25 Taloushallinto ja kirjanpito Puolassa, 
 Harri Reiman, Leinonen Poland

09.45 Labor Market in Poland, Beata Stramska,  
 Barona HR Services Poland

10.05 Key elements in planning operations in  
 Poland. Piotr Prus, Ecovis

10.25 Vapaata keskustelua

Tilaisuuden puhujat

Tuomas Asunmaa
12 vuotta kokemusta Puolasta ja yrittäjänä v.2011 lähtien. 
Tuomaksen omistama Spondeo on 4:n työntekijän suomalais-puolalainen 
perheyritys, jonka missiona on avustaa skandinaavisia yrityksiä 
Puolan markkinoille. Esityksessä kerrotaan myös mahdollisuuksista 
verohelpotuksiin ja EU-tukiin sekä yrityskauppakokemuksia. 

wwwww.spondeo.fi

Harri Reiman
on on toiminut Leinosen tilitoimistokonsernin Puolan johtajana 
vuodesta 2011. Kuluneen kuuden vuoden aikana hän on auttanut 
kymmeniä suomalaisyrityksiä luovimaan menestyksekkäästi läpi 
Puolan byrokratiaviidakon. Leinonen tarjoaa Puolassa monipuolisia 
taloushallinnon palveluja kansainvälisille yrityksille ja asiakkaana 
mm. on suuri joukko merkittäviä suomalaisyhtiöitä.

www. leinonen.pl

Beata Stramska
CCountry Business Manager  at Barona HR  Services Poland, being in 
charge of company management (two oces – Kraków and Gdańsk) 
and business development in Poland. Mrs Stramska has been 
working only at Nordic companies since the beginning of her 
professional career, travelling a lot in business to every Nordic 
country. She loves Nordic style of management and she is passionate 
about Scandinavian culture.

wwwww.barona.pl

Piotr Pruś 
aattorney-at-law, partner in Ecovis Milczarek and Partners Law Firm. 
Mr Pruś has been focusing his practice on the commercial law, 
especially on forming companies and other business entities, 
preparing and negotiating commercial contracts. The majority of his 
clients are Finnish owned or controlled companies of dierent sizes, 
including SMEs and corporations. 

www.ecovis.pl

ILMOITTAUTUMISET: tuomas@spondeo.fi 050-525 2525Tuomas Asunmaa  
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