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Przedstawienie CBES:  
 

Baza do Prowadzenia Twojego biznesu wliczajajc w to jego: Tworzenie / Rozwijanie / 
Powiekszanie / Uruchomienie / Wspomaganie / Restrukturalizacje / Wprowadzania 
Rozwiazan / Kolaboracje / Kooperacje / Integracje / Utrzymywanie Funkcjonowania, 

Wspomaganie oraz Biznesowe Polaczenia a takze wspomagajaca Specjalistyczna Wiedza: 
na poziomie Duzych Korporacji, Srednich i Malych Biznesow i rowniez dla Organizacji, 

Grup i Osob Indywidualnych 
 

Lepiej * Szybciej * Taniej takze Latwiej * Madrzej * Wzrostu Dochodow  i 

w Dopasowaniu do Aktualej Ekonomii 

 

 

CBES jest Firma ktora koncentruje sie na trzech najbardziej waznych dla 

kazdego sprawach:  Zarabianiu Pieniedzy, Poprawie Stylu Zycia i 

Edukacji - Specjalistycznej Wiedzy 

 
 

 

 

Compex Business Expansion and Services, Inc. jest Firma zajmujaca sie glownie w obszarze jej Klientow 

Rozwoju Biznesu, Metodach Zarabiania (zwiekszania) Pieniedzy oraz Poprawa ich Stylu Zycia - sluzac: Duzym 

Korporacjom, Sredniemu i Malemu Biznesowi, Organizacjom, Grupom i OSOBOM INDYWIDUALNYM w ich: Potrzebach, 

Aspiracjach, czesto dlugo niespelnionych Marzeniach lub w ich Waznych Celach. Firma pomaga we wszystkich aspektach 

zwiazanych z funkcjonowaniem biznesu, zaczeciem, rozwojem i codziennym prowadzeniem biznesu rowniez z 

uwzglednieniem wzrostu Bazy Klientow i rowniez sluzy pomoca w SPECJALNYCH Potrzebach i Oczekiwaniach ze 

szczegolna uwaga na wzrost dochodow i zyczonemu sobie poprawieniu Stylu Zycia. 

 

W odniesieniu do potrzeb szczegolnie INDYWIDUALNYCH lecz nie jedynie, rownolegle do 

dzialalnosci powiekszania biznesu i zwiekszania dochodow, Firma oferuje mozliwosc nalezenia  do grupy CBES 

Community of Growth & Solutions for Better Lifestyle - Better IncomeSM (CBES Grupy Rozwoju i Wzajemnej 

Pomocy dla Lepszego Stylu Zycia – Lepszych Dochodow i Lepszych RozwiazanSM) skupiajacej sie wlasnie na 

prezentowanej powyzej dzialalnosci poprzez: dzielenie sie Uzytecznymi Informacjami, Pomocnymi Lepszymi 

Rozwiazaniami i Strategiami; Powiekszanie Wiedzy by poprawiac naszej CBES Grupy finansowa i spoleczna pozycje, 

KOOPERACJE, WSPOLPRACE i wewnatrz Grupy WZAJEMNA POMOC wzmacniana dodatkowo przez tworzaca sie w ten 

sposob SYNERGIE- by moc realizowac rzeczy i sprawy: Szybciej, Latwiej, Taniej, Przyjemniej, lub w Ogole zeby moc 

realizowac WZROST dochodow i rownolegle OBNIZANIE: wysilku, energiI, zuzycia czasu i kosztow, ktore moga byc 

znacznie lepiej uzyte na: Rozwoj, Poprawe Stylu Zycia, Przyjemnosci (rowniez) lub na poziomie rodziny na czas dla zycia 

rodzinnego.  
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Contact: Andrew Morawski, President 
Ph / Fax: 630-372-6652  /  630-372-XXXX 
Internet: www.CompexBES.com  
Email:  amorawski707@gmail.com   

amorawski@CompexBES.com  
Please call first before sending email 

http://www.compexbes.com/
mailto:amorawski707@gmail.com
mailto:amorawski@CompexBES.com
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Naszej Firmy Glownym Celem jest sluzenie POTRZEBOM:  Duzych Korporacji, Srednich Biznesow, Malych 

Biznesow, Organizacji, Grup i Osob INDYWIDUALNYCH  by pomagac im w Osiagnieciu ich Celow i czynic na poziomie 

Osob Indywidualnych ich styl zycia Lepszy i Szczesliwszy poprzez koncentrowanie sie na najwazniejszych sprawach 

naszego zycia codziennego, ktorymi sa sprawy: Zasobow Pienieznych i Posiadania -  finansowej pozycji z koncentracja 

na WZMOCNIENIU ICH METOD ZARABIANIA pieniedzy, Nowych Rozwiazanich Biznesowych (ich i na rynku) oraz 

najlepszych typach dochodow czyli: Powtarzajacego sie, z Network oraz opartego o JEDNOCZESNE ZARABIANIE;  

Realizowiania (swoich klientow) wlasnych : Potrzeb, Aspiracji, czesto dlugo nie zrealizowanych Marzen, oraz Waznych 

Celow; Zdrowiu – wazne wybrane elementy zdrowego, dlugiego i szczesliwego stylu zycia i takze:  Wyspecjalizowanej 

Wiedzy (tej ktora prowadzi nas do realizowania tego co potrzebujemy lub chcemy); Najlepszych znanych 

Rozwiazaniach, KOOPERACJI, WSPOLPRACY i WZAJEMNYM WSPIERANIU SIE (i wytwarzanym tym sposobem synergii)  

na bazie: Troski, Zaufania, Robienia tego co Mowimy i odwrotnie, Mozliwosci Polegania, Uczciwosci, Lojalnosc i 

Przyjazni, ktore to czynia przedsiewziecia duzo latwiejszymi,  wprost przyjemnymi i w ogolnosci czyniace zycia ZNACZNIE 

LEPSZYMI. 

 

 

Nasza Firma:  Sluzy jako Platforma i dostarcza pomoc i wsparcie tym ktorzy szukaja 

rozwiazan by poprawic swoj Styl Zycia i daza do tego by Zarabiac/Miec wiecej pieniedzy. 
 

Dla Tych Wlasnie Przyczyn nasze Firma powolala do zycia i udostepnia:  

 

 CBES Grupe Rozwoju i Wzajemnej Pomocy dla Lepszego Stylu Zycia – Lepszych Dochodow i Lepszych Rozwiazan
SM 

– Nasza Grupa Wzajemnej Wewnetrznej Wspolpracy - by moc korzystac z wzajemnej pomocy, rozwiazan i wspolnie 

polepszac swoja pozycje. 

 Biznesowy Bank Rozwoju i Wspolpracy
SM

 – by moc wspolnie prowadzic wewnatrz-grup biznes (specjalnie dla tych, 

ktorzy nie maja latwej mozliwosci zbudowania wlasnego) i osiagac znacznie lepsze rezultaty finansowe. 

 Konsultacje dotyczace: Realizowania Aktualnych Dazen, Problemow lub Trodnosci, Strategii Nowych Rozwiazaqn, zmiany 

Stylu Zycia na lepsze, lepszego Zarabiania Pieniedzy, Rozwoju Biznesu i jego Prowadzenia oraz adresowania wlasnych 

Waznych Spraw lub Celow. 

 Sposoby na ograniczenie wlasnych kosztow, poprzez ich konsolidacje i zmniejszanie 

 Ogromna gama uslug dla biznesow w oparciu o doswiadczania najlepszych kompanii w Ameryce i wlasne, ktore wszystkie 

biznesy potrzebuja lub wprost musza miec a nie maja za wzgledu na koszty i/lub wiedze jak najlepiej. 

 Unikalny Metody Marketingu – sluzace do potencjonalnego masowego zdobywania LOKALNYCH rynkow klientow i 

powiekszania swojego sektora posiadania rynku. 

 Swoje Mozliwosci by Tobie pomoc w tym co BARDZO POTRZEBUJESZ – Firma posiada ogromne doswiadczenie we 

wielu dziedzinach i na wielu poziomach: zycia, biznesu, ukladow, sposobow i w tworzeniu STRATEGII,(ktore w 

dzisiajszych czasach sa NAJBARDZIEJ WAZNE by nie pozostac w tyle gdzie juz nic nie ma) ktora czesto na prosbe swoich 

klientow REALIZUJE. 

 

 Prowadzi ROWNIEZ o wysokiej jakosci Szkole J. Angielskiego, gdzie stylem komunikowania sie 

polepszamy swoj byt na wielu poziomach – drugiej takiej Szkoly nie ma – mozna sie latwo przekonac  
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I po stronie potrzeb Korporacji: 
 

 Wzmacnianie i Lepsze Dopasowywanie SWOJEG Biznesu Struktury i Modelu z Zastosowaniem – by pasowac, 

rozwijac i nie spasc ponizej konkurencji chcacej tego samego tzn. wzrostu swojego Rynku Wplywow i Dochodow. 

 Badanie Rynku, Biznesowy Wywiad, Analiza Wymagan i Weryfikacja – dla zidentyfikowania nowej okazji i mozliwosci 

wzmocnienia swojej pozycji rynkowej w oparciu o dodatkowy rozwoj. 

 Wybor Struktury Biznesu lub jej Modyfikacja – dla wzmosnienia pozycji i fundamentu biznesu. 

 Wzrost Dochodow, Konsolidacja i Redukcji Kosztow planowanie i modelowanie – dla wzrostu dochodow i 

poszerzenia posiadania czesci rynku. 

 Zarzadzanie lub Nadzor na poziomie Programu, Projektu lub prowadzonej Operacji – dla potrzeb Krajowych lub 

Zagranicznych Duzych Korporacji (typu Fortune 100), Srednich i Malych Biznesow – z wypelnieniem roznych 

bezposrednich i powiazanych funkcji w celu efektywnego prowadzenia biznesu, optymalnego podejmowania decyzji i 

efektywnego zarzadzania pojawiajacymi sie zmianami. 

 Konsolidacja Infrastruktur – dla konkurencyjnego i szybszego rozwoju jak rowniez by wzmocnic pozycje biznesu. 

 Strategiczny, Innowacyjny i Unikalny Marketing – w celu realizowania potencjalnie naglego i masowego wzrostu bazy 

klientow i utrzymania tego stanu. 

 Tworzenie, Transformowanie, Wprowadzanie Procesow Jakosci i Efektywnosci  – (typu ISO 9001) w celu 

budowania i utrzymywania konkurencyjnych i zwyciezajacych biznesowych organizacji, uslug i produktow na poziomie 

Duzych Korporacji oraz Srednich i Malych biznesow – wprowadzanie, monitorowanie i zarzadzanie 

 Ryzyk: Zarzadzanie, Oceniania, Omijanie, Lagodzenie i Mechanizmy Korekcyjne – analiza i eliminacja biznesowych 

bledow lub niedopracowan w celu minimalizacji strat i maksymalizacji dochodow. 

 Konkurencji Redukcja, Zrownowazanie, Lagodzenie, Omijanie lub Eliminacja – poprzez lepsza wartosc ofert w 

odniesieniu do Nabywcow oczekiwan w oparciu o podstawy metody Lepiej-Szybciej-Taniej i uzywania innowacyjnych 

technik marketingowych. 

 Regulacje i ich Przestrzegania Nadzor – przeszukiwanie, implementacja i trening. 

 Zarzadzanie i Nadzor w przestrzeganiu Jakosci - w celu eliminowania strat i utrzymywania wysokiego poziomu 

satysfakcji Klienta 

 Wlanczanie sie w Trodne Sprawy natury biznesowej – by odwrocic negatywne trendy i usunac problemy poprzez 

zastosowanie pozytywnych rozwiazan i korekcyjnych mechanizmow i dostarczenia ich z sukcesem na drodze negocjacji, 

mediacji i wplywu. 

 Zwiazki Biznesowe i Sojusze – tworzenie nowych i poszerzanie istniejacych powiazan w celu balansowania lub redukcji 

konkurencyjnych wplywow rynkowych i kultywacji w oparciu o troske i wzajemne wspomaganie sie zwyciezajacej 

rynkowo wspolpracy. 

 Uslugi Posrednictwa – rozpoznanie, wywiad, strategia, przygotowania i realizowanie technik glebokich umiejetnosci 

negocjacji i wywierania wplywu w celu adresowania spraw o naturze delikatnych uzaleznien dotyczacych wewnetrznych 

i zewnetrznych rynkowych interakcji i glebokiegoi zrozumienia natury ludzkiej. 

 Codzienne Sprawy Biznesowe i ich Prowadzenie – w celu regularnego prowadzenia codziennych spraw biznesu i 

dbania o pozytywne rezultaty. 

 Sprawy Planowania Kariery Zawodowej – zatrudnienie, praca, przyszly dochod w celu budowania  lepszej, dobrej lub 

bardzo dobrej pozycji i przyszlosci. 

 Zwiazki z Investorami typu Venture Capital Investment  – w celu udostepnienia inwestycji dla kwalifikujacych sie 

biznesow zgodnie z kryteriami akceptacji. 

 Realizacja Funkcji Biznesowych dla Sredniego i Malego Biznesu w oparciu o najlepsze praktyki i rozwiazania Duzych 

Korporacji. 

 Realizacja Specyficznych Potrzeb Biznesowych poprzez realizowanie specjalnych Programow lub uzgodnien. 

 Biznesowe Prezentacje I Trening  – przygotowanie i prowadzenie z udostepnieniem pelnej z tym zwiazanej 

infrastruktury – dla potrzeb naszych Klientow wzrostu Dochodow i Sieci wplywow. 

 Biznesowy Bank Rozwoju i WspolpracySM  -  czlonkowstwo – dla konsolidacji biznesowych potrzeb i znajdowania 

efektywnych polaczonych wspolna korzyscia rozwiazan. 
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 Miedzynarodowy i Krajowy Handel – wlanczanie sie w promocje, prezentacje okazji, przygotowania, oceny rynkowych 

ofert i pomoc w realizacji. 

 Exploracja Okazji Rynkow Brzegowych – w celu przechwycenia intratnych mozliwosci i tworzenia gwaltownego 

rozwoju. 

 Biznesowe Konsultacje – w celu zaadresowania problemow, idei, okazji rozwoju, potrzeb i rozwiazan. 

 

 

Prosze zadzwon I przegladnijmy jak powyzsze funkcje moga sluzyc do Rozwiazywania 

Twoich Problemow lub/i Potrzeb i zwiekszania Twoich Dochodow 

 

 

 

Zachecamy wiec wszystkich do tych „Lepszych Metod Ukladania SOBIE Swojego Zycia” poprzez przedstawienie 

/ zaprezentowanie nam swoich: Zainteresowan,  Potrzeb jak rowniez swoich oferowanych Umiejetnosci by moc szeroko 

przedyskutowac Strategie rozwiazan dla Twojej lepszej pozycji. Bycie czescia CBES Community of Growth & 

Solutions for Better Lifestyle - Better IncomeSM (CBES Grupy Rozwoju i Wzajemnej Pomocy dla Lepszego 

Stylu Zycia – Lepszych Dochodow i Lepszych RozwiazanSM) jest szczegolnie przydatne na tej drodze. 

 

 

Warto sobie zdac sprawe, ze poprawianie swojej pozycji: Osobistej, Spolecznej, Materialnej i Finansowej, 

swojego zycia lub realizowanie wlasnych: Potrzeb, Aspiracji, czesto dlugo niezrealizowanych Marzen (czy ma kazdy z nas 

takich) lub Waznych Celow znacznie latwiej zaczyna byc budowane i jest utrzymywane poprzez posiadanie: Wlasciwej 

Wiedzy, Wlasciwego Otoczenia do Rozwoju oraz Wlasciwego Wsparcia i nalezenia do Wlasaciwej Community/Grupy i 

ze tej wlasnie dzialalnosci sluzy Firma Compex Business Expansion & Services, Inc. i caly jej Program i Doswiadczenie. 

Chciejmy jedynie WSPOLPRACOWAC i WSPANIALE REZULTATY ZACZNA SIE MATERIALIZOWAC 

 

 

 

 
 

 

Process typu „Lepiej – Szybciej – Taniej – Latwiej – Madrzej – wiecej Pieniedzy – Przyjemniej”  

zaczyna sie od zadzwonienia – TWOJEGO zadzwonienia !!! 
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To jest Compex Business Expansion and Services, Inc. 

i firmy rola w sluzeniu innym dla ich spraw. 
 

----------   ***   ---------- 

 

 

 

 

 

Zyczacy Takze Tobie sukcesu, 
               Andrew Morawski   O: 630-372-6652  C: 630-707-2050 

Email: amorawski@CompexBES.com 

amorawski707@gmail.com 

Please call first before sending an email. 

 

 

 

 

 

CONFIDENTIALITY NOTICE AND LEGAL DISCLAIMER: This document is intended by Compex Business Expansion and Services, Inc. only for the access and use by the Recipient and may contain confidential 

information. Any Information herein, or attached, is incomplete and for informational purposes only and cannot be relied upon for any reason, is subject to change without notice to anyone, at any time, for any reason. This document is 
provided for informational purpose and should NEVER to be construed as a solicitation or business offer in any jurisdiction for any purpose in any form or content. This document may contain certain forward-looking statements with 
respect to the functions performed, financial condition, results of operations and business and certain of the plans and anticipated objectives mentioned or implied, with respect to these items. By their nature, forward-looking statements 
involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future and there are many factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed 
or implied by these forward-looking statements. No warranty is given as to the accuracy or completeness of any information and any views and opinions, whilst given in good faith, are subject to change without notice. Upon receipt of this 
document, the Recipient hereby acknowledges this disclaimer. 
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