
 
   

FairValue Corporate & Public Affairs wprowadza nową, wyjątkową 

„Ofertę Covid” i rozszerza swoją działalność na Europę Środkową 

oraz Wschodnią 

W otoczeniu społeczno-gospodarczym wstrząśniętym kryzysem sanitarnym, którego skutki 
zmuszają wiele organizacji do redefiniowania sposobu działania, celów strategicznych i 
źródeł finansowania, FairValue Corporate et Public Affairs wprowadza nową, wyjątkową 
„ofertę COVID”, która uzupełnia dotychczasowy katalog usług kancelarii w zakresie 
komunikacji korporacyjnej i public affairs. Oferta ta zbudowana jest wokół trzech filarów: 
zarządzania i komunikacji kryzysowej, zarządzania zmianą i pomocy w odbudowie 
działalności.  

W dobie odradzania się i zamykania granic państwowych, społecznych, a czasem nawet 
indywidualnych kancelaria FairValue jest przekonana, że pomoc w odbudowie działalności 
opiera się w znacznej mierze na internacjonalizacji przedsiębiorstw i wspieraniu ich 
aktywności eksportowej, z myślą o ułatwieniu firmom znajdywania i wykorzystywania 
nowych możliwości rynkowych. Bardziej niż kiedykolwiek, w niejasnym kontekście 
licznych restrykcji związanych z pandemią i powrotu protekcjonistycznych pokus, 
kancelaria żywi głębokie przekonanie, że wymianę gospodarczą należy wspierać i 
promować.  

Obecna w Paryżu, w Brukseli i w Rzymie firma FairValue Corporate & Public Affairs 
zamierza rozwijać swoją działalność polegającą na pomocy w internacjonalizacji, 
otwierając wkrótce nowe biuro w Warszawie. Pozwoli to kancelarii proponować usługi 
w zakresie wsparcia i doradztwa organizacjom działającym w Europie Środkowej i 
Wschodniej, jak również organizacjom pragnącym wykorzystać bardzo obiecujący 
potencjał tych rynków, które wykazały się dobrym poziomem odporności w czasie kryzysu 

COVID-19, otwierając jednocześnie perspektywy szybkiego powrotu do wzrostu 1. 
Kancelaria umacnia także swoją obecność w Rzymie, aby objąć zasięgiem całość Europy 
Południowej, oraz w Brukseli - dla Europy Północnej.  

___________________ 

1 Według prognoz Europa Wschodnia powinna odnotować recesję rzędu -4,6% (dla porównania: w skali 
kontynentu ma to być -7,2%), a w roku 2021 wzrost rzędu 3,7%. Polska, przyczółek dla rozwoju kancelarii 
w regionie, jest jednym z nielicznych krajów europejskich mogących liczyć na perspektywy wzrostu 
wyższe od poziomu recesji prognozowanego w 2020 roku. Źródło: MFW (październik 2020). 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/ISR?year=2021   

Komunikat prasowy 

Paryż, 27 października 2020 



 

Z myślą o umocnieniu i wsparciu swojego rozwoju kancelaria FairValue Corporate & Public 
Affairs mianowała Césara Lesage na stanowisko przedstawiciela generalnego. Félix 
Goodenough zostaje szefem projektu odpowiedzialnym za rozwój w Europie Środkowej i 
Północnej, a Marco Rocchi obejmuje funkcję szefa projektu odpowiedzialnego za rozwój 
w Europie Południowej.  

Anne Mazoyer-Jankowska, Prezeska FairValue Corporate & Public Affairs, oświadcza: 
„Kancelaria będzie odgrywać kluczową rolę, oferując wszelkiego rodzaju podmiotom 
gospodarczym wszelkich narodowości wsparcie w umacnianiu ich elastyczności, w 
stymulowaniu ich rozwoju we Francji, w Europie i na świecie, w dążeniu do ewolucji 
wizerunku i zespołów, w obronie ich interesów poprzez nową wizję przyszłości, w 
kontekście bezprecedensowych zawirowań gospodarczych i społecznych oraz w jeszcze 
bardziej niestabilnym otoczeniu.”  

*** 

O FairValue Corporate & Public Affairs:  

FairValue Corporate & Public Affairs to założona w 2005 roku przez Anne Mazoyer-
Jankowska kancelaria doradcza świadcząca usługi w zakresie public affairs, komunikacji 
korporacyjnej i zarządzania kryzysowego, specjalizująca się w prowadzeniu projektów w 
skomplikowanym otoczeniu, obecna w Paryżu, Brukseli, Rzymie i Warszawie. Oferuje 
dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie na niwie krajowej, europejskiej i 
międzynarodowej.  

Odkryj nową stronę fairvaluecc.com  
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