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Zaproszenie do współpracy
Szanowni Państwo,
Droga Braci Zielarska,
Otaczająca nas rzeczywistość gospodarcza, coraz częściej zmusza do refleksji związanej z naszą przyszłością. Wielu z nas –
mniejszych i większych przedsiębiorców - dostrzega już konieczność jednoczenia działań i szeroko pojętej współpracy, która
przyniesie wymierne korzyści. Jedność interesów zbliża, dlatego my – firmy pracujące na rynku zielarskim - powinniśmy dążyć
do integracji naszych działań na polu ekonomicznym i gospodarczym.
Dostrzegając konieczność i możliwość współpracy stworzyliśmy Polską Grupę Zielarską. Proponujemy ideę partnerstwa w
biznesie a naszym głównym celem jest stworzenie warunków racjonalnej współpracy pomiędzy podmiotami rynku zielarskiego
w Polsce. Wzmocnienie pozycji ekonomicznej firm zielarskich, z zachowaniem ich całkowitej swobody i niezależności
ekonomicznej to główne atuty naszej propozycji.
Zielarstwo to nie tylko ekonomia i zysk. Zielarstwo to pasja, źródło inspiracji, doświadczenie i ogromna wiedza. To sposób na
życie. Te nasze atuty powinniśmy chronić i rozwijać a wszelkie działania podejmowane przez Polską Grupę Zielarską muszą
być w tym zadaniu pomocne. Pracujemy nad tym i już dziś z dumą informujemy, że patronat naukowy nad naszymi
działaniami objęła prof. dr hab. Iwona Wawer.
Mamy pomysł, doświadczenie i narzędzia, które pozwolą zrealizować założony cel, jednak nic nie może odbyć się bez Was.
Chcielibyśmy, aby ten projekt był naszym wspólnym, zielarskim przedsięwzięciem. Ze swojej strony gwarantujemy pełne
zaangażowanie i pomoc – również w tych najtrudniejszych sprawach, od Was oczekujemy współpracy i zaufania. W jedności
siła – uwierzcie w ten projekt – zyskamy wszyscy.
Tradycja i nowoczesność – tak brzmi nasze motto. To właśnie najlepsze z możliwych połączeń chcemy Wam zaproponować w
ramach współpracy z Polską Grupą Zielarską i wierzymy, że przedstawiona oferta współpracy spotka się z Waszą aprobatą i
zainteresowaniem.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami współpracy.
Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego.
Chętnie wyjaśnimy nasuwające się pytania i wątpliwości – zapraszamy do rozmów.
Będzie nam bardzo miło, jeśli postanowicie Państwo budować Polską Grupę Zielarską razem z nami.
Z zielarskim pozdrowieniem,
Zarząd Polskiej Grupy Zielarskiej sp. z o.o.
Robert Słowiński
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