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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 

 

 

 

 

 

 

Compex Business Expansion & Services, Inc. jest firma biznesowa sluzaca Biznesom i Osobom 

Indywidualnym i koncentruje sie na Wzroscie Dochodow swoich klientow w oparciu o 

strategiczne modelowanie biznesu i zwiazane z tym biznesowe uslugi. 
 

Firma rowniez oferuje Unikalna Szkole J. Angielskiego rowniez dla potrzeb biznesowych. 
***  ZADZWON –  ZAPYTAJ – AWANSUJ SPOLECZNIE *** 

 

 

Compex Business Expansion & Services, Inc. wita wszystkich serdecznie i zaprasza Biznesy, 

Organizacje i Osoby Indywidualne do wspolpracy w oparciu o Laczenie Razem Wspolnych Sil w 

celu sprostania krajowym i miedzynarodowym Ekonomicznym naciskom, dopasowania do 

NOWYCH Tredow rynkowych, radzenia sobie z stale wzrastajacymi konkurencyjnymi silami 

rynkowymi oraz powiekszania wlasnych dochodow. 
 

 

Nasza  Glowna Propozycja Wartosci: 

 

 Uslugi Biznesowe skupiajace sie glownie na Rozwoju Biznesu, Prowadzeniu Biznesu, Marketingu i realizacji 

Funkcji Zleconych w oparciu o najlepsze rozwiazania i praktyki reprezentowane przez poziom najlepszych 100 

korporacji w Ameryce (Fortune 100 poziom), najlepsze firmy i instytucje finansowe (typu Venture Capital 

Investment) jak rowniez nasze wlasne dopasowane do szczegolnych potrzeb naszych klientow i specjalnych 

podsektorow rynku. 

 

 Mozliwosc dopasowania rozwiazan do potrzeb Duzych Korporacji, Duzych Firm Finansowych jak rowniez do 

potrzeb Sredniego i Malego Biznesu i rowniez do potrzeb biznesowych Osob Indywidualnych. 

 

 Mozliwosc prowadzenia kluczowych sektorow funkcjonowania i zarzadzania biznesu majaca na celu ich 

prowadzenie i utrzymanie ich niezakloconego funkcjonowania poprzez stala ewaluacje i dopasowywanie do stale 

zmieniajacych sie wymagan rynkowych sterowanych przez nowe potrzeby i odczucia wartosci. 

 

 Mozliwosc wlaczenia sie do wielu wymaganych, potrzebnych lub dotychczas niewykonywanych funkcji 

prowadzenia biznesu u naszych Klientow w celu powiekszenia ich biznesu, wzrostu dochodow, poszerzania bazy 

FUNKCJE dla KOMPANII  i OSOB INDYWIDUALNYCH 

INDYWIDUALNYCH 
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klientow oraz wzmocnienia pozycji rynkowej na bazie Lepiej-Szybciej-Taniej – oferujac swoje doswiadczenie i 

infrastrukture do realizacji tych celow poprzez wlaczenie sie do prowadzenia lub realizacji potrzeb w kluczowych 

sektorach prowadzenia ich biznesu takich jak: finanse, codzienne prowadzenie biznesu, marketing, regulacje i ich 

spelnianie, zwiazki biznesowe i strategia prowadzenia biznesu, by wymienic tylko kilka z nich. 

 

 

Nasza  Pozycja Rynkowa i Cele: 

 

Compex Business Expansion & Services, Inc. powstal w 1991 roku i reprezentuje szerokie praktyczne i zintegrowane 

doswiadczenie w realizowaniu biznesowych potrzeb w sektorach Duzych Korporacji i Instytucji Finansowych poprzez 

przyjmowanie funkcji zleconych i rowniez sluzy swoim doswiadczeniem dla potrzeb Sredniego i Malego Biznesu jak rowniez 

potrzebom biznesowym Osob Indywidualnych. Fundamentem doswiadczenia firmy jest ponad 20-letnie doswiadczenie nabyte 

w pracy z wiodacymi Korportacjami (typu Fortune 100) i Instytucjami Finansowymi w Ameryce powiekszonych o jej wlasne 

biznesowe doswiadczenie, analize Ekonomii i rynkow, zrozumienia zaleznosci i wlasne  innowacyjne rozwiazania. 

 

Nasza firma umozliwia wspolprace na korzystnych (partnerskich, dlugo-terminowych lub jedno-razowych) zasadach 

koncentrujacych sie na tworzeniu nowych lub przetransformowaniu lub wspomaganiu istniejacych struktur biznesowych 

i spelnianiu specyficznych biznesowych funkcji lub potrzeb lub celow w oparciu o metode LEPIEJ-SZYBCIEJ-TANIEJ i 

o kultywacje Wspolpracy. 

 

 

Posiadanie wlasnego biznesu nie tylko oznacza mozliwosc wiekszego zarabiania pieniedzy, ale takze prowadzenie wszystkich jego 
funkcjonalnych blokow w sposob konkurencyjnie efektywny z rownolegla koncentracja na eliminowanie wielu ryzyk lub 

lagodzenia ich skutkow. Patrzac na biznes z punktu structury rynku i wystepujacych tam zaleznosci, dla wszystkich chcacych 
posiadac biznes, rynku nie wystarczy – dlatego tez istnieje konkurencja. Rowniez samemu w POJEDYNKE (co jest czestym 

przypadkiem) nie da sie prowadzic biznesu silnego, stabilnego, bezpiecznego i dobrze dochodowego na dluga mete ze wzgledu na 
jego skaplikowanie, stale zmiany zaleznosci i tredow i w zwiazku z tym koniecznosci stalego dopasowywania sie i restrukturalizacji 

co w efekcie wymaga ogromna ilosc czasu i energii w prowadzeniu wszystkich koniecznych skladowych blokow funkcjonowania 
biznesu co w rezultacie znacznie przekracza mozliwosci jednej osoby lub nawet kilku. 

 
Ci ze slabymi lub niewystarczajacymi (w porownaniu z konkurencja) ofertami rynkowymi i niekonkurencyjna struktura lub 
nieoptymalnym prowadzeniem wlasnego biznesu prosperuja ponizej sredniej, musza borykac sie z wieloma ryzykami i ich 

rezultatami (glownie wysokie koszty, straty w dochodach, straty bezcennego czasu oraz zamala baza klientow) musza opuscic 
rynek ze wzgledu na zbyt duze koszty i zbyt maly dochod jak rowniez wyczerpanie i frustracje. Ci natomiast, ktorzy posiadaja 
lepsze lub wiodace oferty rynkowe i silna infrastrukture, prosperuja dobrze lub bardzo dobrze, maja przyjemnosc posiadania 

wiekszych lub duzych dochodow, posiadaja komfort materialnego i emocjonalnego bezpieczenstwa jak rowniez dobrego 
standartu zycia i posiadaja wiecej niezwiazanego z praca wolnego czasu dla osobistych celow jak rozwijanie swoich 

zainteresowan, rodzina lub przyjemnosci. 
 

W odniesieniu do charakteru runku i wystepujacych tam konkurencyjnych zaleznosci majacych wplyw na kazdy biznes i bedacych 
czesciami skladowymi codziennego funkcjonowania biznesu, nasza Firma spelnia i wypelnia w biznesach swoich klientow wiele 

wymaganych, potrzebnych lub nieprowadzonych albo slabo prowadzonych funkcji (oferujac czas, wiedze, doswiadczenie i 
infrastrukture) by utrzymywac je silnymi i bronic je przed ryzykami i ich efektami poprzez zapobieganie lub lagadzanie ich 

negatywnych skutkow, jak rowniez poprzez podwyzszanie stabilnosci prowadzenia ich biznesow poprzez wysoka efektywnosc 
prowadzenia i zarzadzania oraz stwarzajanie lub przyblizanie mozliwosci gwaltownego wzrostu dochodow i spelnianie roznych 

funkcji w celu ich realizacji. 
 

 

Nasza  Unikalna Wartosc Rynkowa: 

 

 Skoncentrowanie na stosowaniu i integrowaniu Wyspecjalizowanej Wiedzy i Innowacyjnych Rozwiazan w celu 

rozbudowywania i prowadzenia istniejacych i nowo powstajacych struktur biznesowych i ich funkcjonowania w celu 

osiagniecia naszych Klientow oczekiwan w rzeczywistosci uzaleznien od aktualnej Ekonomii. 

 Latwosc w funkcjonowaniu we wielu zroznicowanych biznesowych i wielo-kulturowych otoczeniach w zgodnosci z ich 

zrozumieniem i widzeniem wartosci. 

 Uzupelnianie koniecznych biznesowych funkcji dla Biznesow, Organizacji, Grup i Osob Indywidualnych. 
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Nasze  Wewnetrzne Wartosci: 

 

 Koncentracja na osiagnieciu sukcesu biznesowego poprzez okreslenie zakresu i postawionych celow do osiagniecia; 

przywodztwo oparte o wizje osiagniecia celu; tworzenie wartosci zgodnie z oczekiwaniami; przystapienie do realizacji w 

oparciu o gruntowna wiedze i strategie. 

 Uczciwosc, Niezawodnosc, Lojalnosc, Odpowiedzialnosc, Stale podwyzszanie Wiedzy i Umiejetnosci, Profesjonalizm i 

koncentracja na osiagnieciu Sukcesu. 

 

 

Nasze  Oferowane Mozliwosci i Funkcje: 

 

Rynki staja sie coraz bardziej konkurencyjne ze wzgledu na coraz bardziej wyszukane i naukowe metody 

konkurowania oraz ze wzgledu na stan Ekonomii. By pozostac w biznesie i moc sie rozwijac, kompania lub biznes 

musi funkcjonowac zgodnie z poprawnie stworzona struktura swojej  dzialalnosci jak rowniez musi prowadzic 

swoja dzialalnosc w taki sposob by umiejscowic sie przed swoja konkurencja. Ze wzgledu na to ze wszystkie 

biznesowe funkcje sa prowadzone w stale zmieniajacym sie otoczeniu i Kompanie musza dopasowywac sie do tych 

zmian, czesto potrzebuja a roznych przyczyn zlecic rozne inne lub pokrewne funkcje swojej dzialalnosci 

biznesowej by utrzymac swoja niezaklocona dzialalnosc biznesowa. 

 

Celem naszej Firmy wiec jest znajdowanie sie w obszarze dostarczenia pomocy dla tych potrzeb w oparciu o 

zgromadzone rozlegle doswiadczenie w realizacji tych potrzeb. 

 

 

Wymienione ponizej sa najbardziej istotne i poszukiwane funkcje, gdzie dostarczamy najwiecej wartosci: 

 

Dla Sektora Osob Indywidualnych: 

 Dla Osob Indiwidualnych sluzymy w realizowaniu: Potrzeb, Aspiracji, czesto dlugo niezrealizowanych 

Marzen lub w realizacji Waznych Celow. Prosze zadzwonic i przedstawic szczegoly. 

 

Dla Sektora Biznesu: 

 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 
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 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. 
 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. 
 

 

 

 Luksusowy Czarterowy Osobowy Transport i Przewoz  – piekny Perlowy Escalade dostarczajacy Komfort, Styl, 

Przyjemnosc, Wygode, Mozliwosc Polegania na, Dyskrecje - na Powtarzajacy sie Uzytek lub Specjalne Okazje – 

jakikolwiek dystans i czas – dogodne oparte o czarter – zamowienia. 

 Luksusowy Czarterowy i wysoce Niezawodny Transport i Przewoz Drogich i Cennych  Rzeczy – piekny Czerwony 

Chevrolet Silverado „Big Dooley” trak z o najwyzszym komforcie powiekszonej kabinie pasazerskiej i wylozona dywanem 

czescia ladunkowa w pelni zakryta piekna kabina dla bezpieczenstwa przewozu cennych rzeczy – mozliwosc dolaczenia 

duzej i pieknej aluminiowej przyczepy - jakikolwiek dystans i czas – dogodne oparte o czarter - zamowienia 

 

 

Nasze  Poszerzone Mozliwosci: 

 

Ze wzgledu na naszej Firmy ukiernkowanie na Glowne Biznesowe Potrzeby i ich Realizowanie i stale otwarcie na 

poszerzenie swoich mozliwosci, nasza Firma zacheca aktualnych i przyszlych Klientow do dzielenia sie ich 

specyficznymi potrzebami dla ktorych ich wlasciwa obsluga nie zostala podana, niemniej poprzez nasza roznorodnosc w 

realizowaniu potrzeb – moglyby byc zrealizowane i jesli nie bezposrednio to posrednio poprzez nasze przyjacielskie 

sojusze wzajemnej pomocy i wspoplpracy. 

 

 

Istnieje wiele wiecej Biznesowych Potrzeb lub innych z nimi zwiazanych wobec ktorych nasza Firma jest dobrze 

przygotowana by je spelnic lub realizowac. Ze wzgledu na to, prosimy by z nami sie kontaktowac i zapytac o  nasze 

mozliwosci i w tym zakresie, gdyz rowniez nasza Firma nie tylko reprezentuje wysoka wiedze i doswiadczenie w 

spelnianiu roznorodnych oczekiwan, lecz rowniez koncentruje sie na dostarczaniu Najwyzszej Jakosci Starannosci 

i najlepszych Rezultatow, ktore rowniez czesto sa przekraczane. 
 

Zyczymy wszystkim naszym Klientom Sukcesu i w celu jego osiagniecia prosimy by pamietac, ze Jestesmy Zawsze BLISKO. 
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----------   ***   ---------- 

 

 

Nasza firma rowniez prowadzi Szkole J. Angielskiego z ukierunkowaniem na zastosowanie w biznesie. 

Dobry biznesowy J. Angielski jest KONIECZNY do budowania osobistej i finansowej niezaleznosci: 

 

 By radzic sobie bez ciaglej koniecznosci proszenia innych o pomoc. 
 By uzyskac prace lub lepiej platne prace i nie musiec ciezko pracowac za niskie wynagrodzenie. 
 By moc zalozyc swoj biznes i moc pracowac dla siebie majac pelna kontrole w biznesie. 
 By moc pozniej doksztalcac sie w szkolach amerykanskich w celu awansowania na rynku pracy. 
 By radzic sobie skutecznie z konkurencja i problemami. 
 By byc respektowanym przez otoczenie. 
 By podniesc swoja wartosc rynkowa. 
 By moc czuc sie w USA jak u siebie i przedstawiac soba rowniez wartosc towarzyska. 

 
Wiekszosc informacji o szkole przedstawione jest na: www.CompexBES.com  Polska Versja  Implementacja  Szkola J. 

Angielskiego  “klik” 

 

Prosze jednak wpierw zadzwonic do Szkoly (naszej Firmy), by przedstawic swoje Potrzeby i ubiegac sie o miejsce w klasie. 

 

 

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

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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