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DŁUGO	OCZEKIWANA	PIERWSZA	EDYCJA	SUMMER	BUSINESS	BALL	W	LUKSEMBURGU	ODBEDZIE	
SIĘ	18	CZERWCA.	

„Prawdziwa	 podróż	 odkrywcza	 nie	 polega	 na	 poszukiwaniu	 nowych	 lądów,	 lecz	 na	 nowym	
spojrzeniu”	napisał	kiedyś	Marcel	Proust.	

W	 tym	 roku	 nowe	 spojrzenie	 oferuje	 nam	 pierwszy	 i	 bezprecedensowy	 w	 historii	 Luksemburga	
Summer	 Business	 Ball	 2016,	 który	 organizuje	 Luksembursko-Polski	 Klub	 Biznesowy	 (Luxembourg-
Poland	Business	Club,	LPBC)	pod	hasłami:	prestiż,	biznes	i	rozrywka.		To	niezwykle	wydarzenie	połączy	
ludzi	biznesu	i	polityki	zarówno	z	Luksemburga	jak	i	z	Polski,	aby	wspólnie	promować	długoletnią	oraz	
jak	dotychczas	bardzo	pomyślną	współpracę	pomiędzy	dwoma	krajami.			

Ideą	 LPBC	 jest	 stworzenie	 unikalnej	 okazji	 do	 networkingu	 i	 pogłębienia	 biznesowych	 relacji,	 w	
niezwykłym	otoczeniu,	 jakim	 jest	Grande	Salle	w	Cercle	Cite	na	Place	d’Armes	w	Luksemburgu.	Ta	
piękna	sala	pomieści	250	gości.	Oprawę	muzyczną	zagwarantuje	profesjonalna	grupa	muzyczna	Bala	
Band,	 a	 o	 niezapomniane	 odczucia	 	 podniebienia	 gości	 zatroszczy	 się	 wysokiej	 klasy	 firma	
cateringowa	-	Chris	Party&Catering	z	Dilingen	Saarland.		

Jednocześnie	 warto	 wspomnieć,	 że	 Summer	 Business	 Ball	 2016	 poprowadzi	 mistrzyni	 ceremonii	
Nathalie	 Reuter	 -	 wspaniała	 prezenterka	 telewizyjna	 i	 doświadczona	 dziennikarka	 telewizji	 RTL	
Luxembourg	 od	 ponad	 12	 lat.	 Konferansjerka	 w	 wykonaniu	 Nathalie	 Reuter	 oraz	 urozmaicony	
program	Balu	zagwarantują	gościom	ciekawy	wieczór.	Między	innymi	zostanie	wręczona	nagroda	dla	
Człowieka	 Roku.	 Ten	 jedyny	w	 swoim	 rodzaju	 tytuł	 zostanie	 nadany	 osobie,	 która	wyróżniła	 się	w	
ostatnich	latach	aktywną	promocją	relacji	biznesowych	pomiędzy	Polską	i	Luksemburgiem.	Poza	tym	
będą	 również	 zbierane	 fundusze	 na	 szlachetny	 cel,	 jakim	 jest	 działalność	 polskiej	 fundacji	 Poza	
Horyzonty	stworzonej	przez	Jana	Mela	(najmłodszego	w	historii	zdobywcy	biegunów	–	północnego	i	
południowego	w	 ciągu	 jednego	 roku	 i	 jednocześnie	 pierwszego	 niepełnosprawnego,	 który	 dokonał	
tego	czynu).		Pierwsza	Dama	Rzeczypospolitej,	Pani	Agata	Kornhauser-Duda,	ofiaruje	specjalny	dar	na	
aukcję,	 która	 odbędzie	 się	 w	 trakcie	 Balu	 i	 z	 której	 dochód	 zostanie	 przekazany	 fundacji	 Poza	
Horyzonty.	

Organizatorzy	 zapewniają,	 że	 to	 nie	 koniec	 atrakcji,	 ale	 na	 razie	 nie	 chcą	 uchylać	 rąbka	 tajemnicy.	
Jakie	niespodzianki	czekają	na	 	uczestników	Summer	Business	Ball	2016,	goście	dowiedzą	się	 już	18	
czerwca	 tego	 roku.	 Wydarzeniu	 patronuje	 Ambasada	 Polski	 w	 Luksemburgu	 oraz	 Ambasada	
Luksemburga	 w	 Warszawie.	 Honorowy	 Patronat	 nad	 Balem	 objął	 Rząd	 Wielkiego	 Księstwa	
Luksemburg	i	Ministerstwo	Gospodarki.	Sponsorami	wydarzenia	są	znane	i	cenione	międzynarodowe	
firmy:	ArcelorMittal,	Arendt	&	Medernach i	KPMG.		

Więcej	 informacji	 o	wydarzeniu	można	 znaleźć	 na	 stronie	 internetowej	http://lpbc.lu/the-summer-
business-ball-2016/	
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Informacje	o	sponsorach	Summer	Business	Ball	2016:		

	

Grupa	 ArcellorMittal	 jest	 największym	 na	 świecie	 producentem	 stali	 i	 wiodącą	 firmą	wydobywczą,	
która	 powstała	 w	 2006	 r.	 w	 wyniku	 fuzji	 największych	 na	 świecie	 firm	 stalowych:	 Mittal	 Steel	 i	
Arcelor.	 Zatrudnia	 245	 000	 pracowników	 w	 oddziałach	 w	 ponad	 60	 krajach.	 Zakłady	 produkcyjne	
ArcelorMittal	 zlokalizowane	 są	 w	 20	 krajach	 na	 4	 kontynentach.	 ArcellorMittal	 jest	 czołowym	
dostawcą	 stali	 	 dla	 sektora	 samochodowego,	 budowlanego,	 AGD	 oraz	 opakowań.	 Dyrektorem	
naczelnym	Grupy	jest	Lakshmi	Mittal,	natomiast	stanowisko	prezesa	w	Luksemburgu	piastuje	Michel	
Wurth.	ArcellorMittal	Luxembourg	jest		sukcesorem	spółki	Arbed	(Aciéries	Réunies	de	Burbach,	Eich	
et	 Dudelange),	 która	 została	 stworzona	 w	 1911	 r.	 W	 2011	 r.	 ArcellorMittal	 świętował	 100-tną	
rocznicę	rozpoczęcia	produkcji	stali	w	Luxembourgu.		

http://luxembourg.arcelormittal.com/Home/	

	

Arendt	 &	 Medernach	to	 wiodąca	 niezależna	 kancelaria	 prawnicza	 w	 Luxemburgu.	 Zatrudnia	 275	
specjalistów	 reprezentujących	 klientów	 zarówno	 z	 Luksemburga	 jak	 i	 z	 innych	 krajów	w	 sprawach	
dotyczących	prawa	gospodarczego.	Posiada	zagraniczne	oddziały	w	Dubaju,	Hong	Kongu,	Londynie,	
Moskwie	i	Nowym	Jorku.				

	

KPMG	to	międzynarodowa	sieć	firm	świadczących	usługi	z	zakresu	audytu,	doradztwa	podatkowego	i	
doradztwa	gospodarczego.	KPMG	zatrudnia	174	000	pracowników	w	155	krajach.	Niezależne	 firmy	
członkowskie	sieci	KPMG	są	stowarzyszone	z	KPMG	International	Cooperative	(KPMG	International),	
podmiotem	prawa	szwajcarskiego.	Każda	z	firm	KPMG	jest	odrębnym	podmiotem	prawa.	Dyrektorem	
Naczelnym	KPMG	International	jest	John	Veihmeyer.	

http://www.kpmg.com/lu/en/pages/default.aspx	
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Informacja	o	Fundacji	Jaśka	Meli	Poza	Horyzonty	

	

	

	

	

	

	

Fundacja	Poza	Horyzonty	 	stworzona	w	2008	r.	dba	o	osoby	po	amputacjach	kończyn	–	zarówno	w	
wyniku	 wypadków	 jak	 i	 chorób.	 Pomaga	 dzieciom	 i	 dorosłym.	 Pomoc	 Fundacji	 jest	
wielopłaszczyznowa:	 od	 interwencji	 psychologicznych	 i	 spotkań	 motywacyjnych	 w	 szpitalach	
(najczęściej	z	osobami	tuż	po	operacji	amputacji),	poprzez	konsultacje	z	psychologiem,	prawnikiem,	
pomoc	 w	 kontakcie	 z	 firmą	 protetyczną,	 aż	 po	 pomoc	 w	 zakresie	 finansowania	 zakupu	
profesjonalnych	 protez	 kończyn.	 Działalność	 fundacji	 nie	 kończy	 się	 jednak	 tylko	 na	 aspekcie	
finansowym.	Niezwykle	ważna	jest	także	aktywizacja	podopiecznych.	Fundacja	organizuje	 i	promuje	
działalność	 podróżniczą	 oraz	 sportową	 osób	 niepełnosprawnych,	 a	 także	 integruje	 poprzez	
wydarzenia	kulturalne.	

	

Patroni	Summer	Business	Ball	2016:	

	

	

	

	

Organizator	Summer	Business	Ball	2016:	

	


