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Strefa Aktywności Gospodarczej z Zawiercia w serwisie Invest-in-Silesia
5 września br. informacje o ofercie Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu zostały wpisane
do serwisu www.invest-in-silesia.pl. Promocja informacji o SAG w serwisie prezentującym oferty
inwestycyjne z województwa śląskiego jest elementem kampanii „Zawiercie. Tu rozkręca się
biznes”.
Do bazy Inves-in-Silesia wpisane zostały obszary SAG A i SAG B. W opisie znajdują się podstawowe
informacje przydatne potencjalnym inwestorom: lokalizacja wraz z mapą, informacje o formach
zagospodarowania, powierzchnia nieruchomości. Dodatkowo zamieszczono również mapę oraz
zdjęcia prezentujące opisywany obszar.
Invest-in-Silesia to zintegrowany system informowania o możliwościach inwestycyjnych w
województwie śląskim. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W portalu zastosowano
nowoczesne technologie inteligentnego przeszukiwania internetu, wyszukiwania semantycznego,
automatycznego tłumaczenia i udostępniania danych. Wykorzystane rozwiązania pozwalają na
dostarczanie bieżącej i wiarygodnej informacji potencjalnym inwestorom z regionu, Polski i całego
świata. Serwis prowadzony jest przez Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
***
Zawiercie to miasto w województwie śląskim, zlokalizowane na północny-wschód, w odległości ok. 45
km od Katowic. Według danych z 31. grudnia 2010 r. miasto miało 51.695 mieszkańców. W mieście
działają przedsiębiorstwa m.in. z branży metalurgicznej (huta), odlewniczej, aparatury optycznej,
produkcji kryształów. Zawiercie położone jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, u źródeł
Warty i jest „bramą wjazdową” na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jest punktem
wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Więcej informacji:
www.zawiercie.eu
Strefa Aktywności Gospodarczej w Zawierciu to ponad 200 ha terenów pod inwestycje, podzielone na
2 obszary A i B. Część terenów SAG włączonych jest do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dostępne działki inwestycyjne mają wielkość od 0,5 ha do 10 ha. Tereny SAG położone są 12 km od
drogi A1, dojazd z Warszawy zajmuje 1,5 h (pociągiem InterCity), droga przebiegająca przez SAG
stanowi „zachodnią obwodnicę miasta”. Więcej informacji: www.business.zawiercie.eu
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