
 
 
Od 2000 roku oferujemy specjalistyczne usługi interim management, koncentrując się na osiągnięciu celów 
biznesowych, których się podejmujemy. 
 
Bogate doświadczenie w realizacji projektów w Polsce i na rynkach międzynarodowych, partnerska współpraca  
z wybitnymi ekspertami w różnych dziedzinach zarządzania, rynków kapitałowych, prawa, badań rynkowych, 
technologii i  rozwoju kompetencji, legitymującymi się doświadczeniem z różnych branż i rynków oraz holistyczne 
podejście do wyzwań biznesowych, pozwalają nam wspierać klientów w niemal wszystkich obszarach działalności 
przedsiębiorstw, na czterech poziomach zarządzania:  

 operacyjnym,  

 strategicznym,  

 nadzorczym, 

 właścicielskim.  
 
Jeśli konieczne jest opracowanie i wdrożenie nowej strategii, innowacyjne zmiany modelu biznesowego lub oferty, 
optymalizacja procesów biznesowych, zwiększenie efektywności podejmowanych działań, a może pozyskanie inwestora, 
czy też wsparcie procesu sukcesji lub zmian właścicielskich, jeśli potrzebny jest transfer know-how do organizacji  
i wzmocnienie przywództwa, czasowe zastępstwo kluczowego menadżera lub outsourcing obszaru działalności, jeśli  
w sytuacji kryzysowej stają Państwo przed koniecznością realizacji niepopularnych działań związanych z procesem 
restrukturyzacji, to dobry moment, by skorzystać z naszego eksperckiego wsparcia. 
   
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą LP. Doświadczenie, obiektywizm w diagnozie problemów i umiejętność spojrzenia 
na organizację biznesową z zewnątrz uwzględniając nasze doświadczenie z wielu branż i rynków, sprawiają, że 
znajdujemy rozwiązania często niewidoczne od wewnątrz. Dysponujemy kompetencjami i narzędziami, które pomogą 
Państwu osiągnąć założone cele i wprowadzić firmę na ścieżkę rozwoju. Nie bez powodu naszą pracę nazywamy sztuką 
osiągania celów.   
 
DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ 
 

Spośród wielu argumentów, którymi kierują się nasi Klienci wybraliśmy te najważniejsze: 
 

6 powodów, dla których warto współpracować z Loranc & Partners: 
 

 Najwyższe standardy profesjonalizmu – zespół LP to doświadczeni interim menedżerowie posiadający certyfikaty 

z zakresu najbardziej zaawansowanych metod zarządzania, praktycy wyposażeni w uprawnienia doradców 

restrukturyzacyjnych, specjaliści w swoich branżach, prawnicy, biegli rewidenci i inwestorzy. 

 Ekspercka wiedza i doświadczenie menedżerskie – zrealizowaliśmy ponad 100 projektów interim management  

z zakresu, m.in.: opracowywania i wdrażania strategii rynkowych, opracowania i wdrożenia innowacyjnych 

modeli biznesowych, 

ekspansji rynkowych, finansowania działalności kapitałem dłużnym, pozyskiwania inwestorów kapitałowych, 

fuzji i przejęć, wykupów menedżerskich, IPO, emisji akcji i obligacji, rewitalizacji i restrukturyzacji, uruchomienia 

start up-ów oraz komercjalizacji badań i wynalazków, outsourcingu obszarów działalności transferu know how  

i rozwoju kompetencji. 

 Gwarancja skuteczności – bierzemy odpowiedzialność za efekty biznesowe powierzonych nam zadań, zarówno 

na poziomie operacyjnym, zarządczym, kontrolnym i właścicielski, dzieląc się ryzykiem i owocami sukcesu.  

 Kompletna usługa we wszystkich branżach, rynkach i obszarach zarządzania – dzięki sieci kontaktów  

i wieloletniej aktywności biznesowej dysponujemy  zespołem ekspertów znających specyfikę poszczególnych 

branż, rynków, sektorów przedsiębiorstw i wszystkich aspektów zarządzania. 

 Partnerstwo inwestycyjne –  aktywnie włączamy się w czasowe zarządzanie inwestycjami w formule Partner in 

Management, wspierając projekty nie tyko zarządczo i doradczo, ale również inwestując własny kapitał. 

 Doskonała znajomość realiów sądowych – mamy bogate doświadczenie w rolach doradców restrukturyzacyjnych 

w procesach restrukturyzacyjnych oraz syndyków, nadzorców i kuratorów sądowych w procesach 

upadłościowych i naprawczych. 

 
100 zrealizowanych projektów,  16 lat  - od tak dawna pomagamy klientom na polskim i międzynarodowym rynku,  
200 osób - tyle zaangażowaliśmy w największy projekt, .... itd. 


