Myślisz o własnej firmie lub szukasz inspiracji na swoją
przyszłość? Oni powiedzą Ci co zrobić
Rusza akcja promująca przedsiębiorczość i pomagająca w starcie w biznesie
#AIPomagamy
InPost, Brand24, Platige Image, Sukces Pisany Szminką i GLOV to tylko kilka marek, które
włączyły się w pomoc osobom chcącym rozpocząć własny biznes i zmagającym się z
obecnym kryzysem. AIP startuje z kampanią #AIPomagamy. Każdy, kto ma pomysł na
własny biznes, może go bezpłatnie założyć, otrzymując wsparcie prawno-księgowe i
mentoring ekspertów.
W ramach akcji #AIPomagamy początkujący otrzyma, całkowicie za darmo, możliwość
prowadzenia firmy online z księgowością i usługami prawnymi przez okres 2 miesięcy.
Wszystko z ograniczonym ryzykiem i niższymi kosztami, w ramach osobowości prawnej AIP.
Dodatkowym benefitem dla przyszłych przedsiębiorców są specjalne oferty na usługi
wiodących partnerów akcji, jak InPost, oraz wsparcie ponad 50 mentorów i ekspertów szczegóły znajdują sie na stronie www.aipomagamy.link
"Mamy przed sobą wiele znaków zapytania i wiele nowych wyzwań. Przyszłość zależy od
nas i od tego, jak się zachowamy w obliczu pandemii i kryzysu. Ponad 16.000 firm pod
skrzydłami AIP pozwala mi wierzyć, że własny biznes i przedsiębiorczość jest szansą dla
tych, którzy ze względu na obecną sytuację poszukują nowych możliwości” - Darek Żuk, CEO
AIP.
Kampanię #AIPomagamy promuje spot [LINK] z udziałem czołowych polskich
przedsiębiorców i ludzi biznesu, jak: Rafał Brzoska (InPost), Michał Sadowski (Brand24),
Olga Kozierowska (Sukces Pisany Szminką) i Monika Żochowska (GLOV). Spot został
zrealizowany przez studio Platige Image, znane między innymi z realizacji projektu efektów
specjalnych przy serialu “Wiedźmin” Netflixa, serii filmów i teaserów do gier, m.in. seria
Total War i Frostpunk czy projektu Legendy Polskie Allegro.
“
Nadchodzi czas szybkich zmian stanowiących ogromne wyzwanie, choć dających także
szansę. Kryzys stymuluje testy nowych technik dotarcia do klienta, nowych kanałów
komunikacji i kreatywnego podejścia do sprzedaży. Wierzę, że akcja #AIPomagamy dołoży
istotną cegłę do procesu wsparcia biznesów w przejściu przez ten trudny czas”. - Michał
Sadowski, CEO Brand24
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“Chciałbym powołać się na słowa przypisywane Napoleonowi Bonaparte, który uważał, że
można przegrać bitwę, ale ostatecznie wygrać wojnę. I tego Wam wszystkim życzę!” – Rafał
Brzoska, CEO InPost.
Patronem Akcji jest Business Centre Club.
Chętni mogą zgłaszać chęć udziału w programie #AIPomagamy do końca czerwca 2020
roku.
O AIP:
AIP to praktyczna szkoła biznesu dla startupów, która już od ponad 15 lat kreuje i rozwija
przedsiębiorczość w Polsce. Poprzez autorski program inkubacji umożliwia przetestowanie
pomysłów na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności
gospodarczej lub spółki. AIP zapewnia niezbędną wiedzę w postaci treningów, szkoleń i
mentoringów oraz wyjątkowe partnerstwa mające przyspieszyć rozwój biznesu. Dzięki AIP
powstało już ponad 16 tys. startupów zatrudniających dzisiaj ponad 40 tys. osób i
osiągających skumulowany przychód w miliardach złotych. Do ekosystemu AIP należą także
AIP Seed oraz bValue, jedne z największych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
Kontakt dla mediów:
Kamila Potapiuk, Communication & CSR Consultant
kamila.potapiuk@remarkableones.com

AIP ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
Adres do korespondencji
: PGE Narodowy al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 
klatka K4, 03-901 Warszawa
T
. +48 577 573 309; +48 533 316 510 • E:letsstartup@aip.link• www.aip.link

