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FairValue Corporate & Public Affairs ogłasza nawiązanie w Polsce 

partnerstwa z agencją Pełka i Partnerzy. 

 

Z geostrategicznego, ekonomicznego i handlowego punktu widzenia partnerstwo to otwiera nowy 

etap działalności FairValue Corporate & Public Affairs w Polsce, wzbogacając ofertę kancelarii 

dzięki komplementarności jej własnych kompetencji w dziedzinie public affairs, komunikacji 

korporacyjnej i strategii przedsiębiorstwa oraz know-how agencji Pełka i Partnerzy 

specjalizującej się w marketingu, reklamie i public relations.  

W kontekście, w którym wojna rosyjsko-ukraińska przyspieszyła proces rekonfiguracji głównych 

kierunków dochodowości w stronę Europy Wschodniej, polscy aktorzy życia gospodarczego, firmy 

i organizacje pełnią dziś strategiczną rolę, a ich znaczenie powinno się umacniać zarówno w skali 

europejskiej, jak i światowej.  

Anne Mazoyer-Jankowska, prezeska i założycielka FairValue Corporate & Public Affairs 

oświadcza:  

Wojna i związane z nią przesunięcie geopolitycznego środka ciężkości z Europy Zachodniej 

w kierunku Europy Wschodniej potwierdzają wiodącą rolę gospodarczą Polski: będący 

szóstą gospodarką Unii Europejskiej kraj staje się – bardziej niż kiedykolwiek – 

strategicznym obszarem dla europejskich i światowych firm w związku z imponującym 

rozwojem gospodarczym zbudowanym na solidnych podstawach, niezrównaną odpornością na 

światowe kryzysy gospodarcze ostatnich lat, wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą oraz 

dynamiczną i silną tkanką  przemysłową i technologiczną cieszącą się uznaniem na całym świecie.  

Synergie wynikające ze współpracy między agencją Pełka i Partnerzy a FairValue Corporate & 

Public Affairs będą miały istotne znaczenie dla rynku, przyczyniając się do rozwoju polskich oraz 

międzynarodowych firm i pomagając im stawić czoła zmieniającej się – obecnie i w przyszłości - 

sytuacji. Partnerstwo z agencją Pełka i Partnerzy wpisuje się w naszą, zapoczątkowaną w 2020 

roku, strategię rozwoju w Polsce.”  
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Elżbieta Pełka, CEO i założycielka agencji Pełka i Partnerzy, wyjaśnia:  

„W chwili obecnej, gdy polska gospodarka na nowo staje w obliczu wyzwań wynikających z 

pandemii i wojny w Ukrainie, najlepszą formą odpowiedzi jest rozwój. Partnerstwo z FairValue 

Corporate & Public Affairs opiera się na połączeniu naszych know-how w celu lepszego 

wspierania polskich i międzynarodowych firm poprzez tworzenie nowych strategii komunikacji, 

strategii marketingowych i reklamowych, które skutecznie wzmacniają świadomość marki i 

bezpośrednio wpływają na wyniki handlowe przedsiębiorstw.  

Kryzysy mogą również stanowić dźwignię rozwoju umożliwiającą repozycjonowanie i 

wprowadzanie na rynek nowych marek poprzez budowanie nowych więzi między narodami 

i umacnianie współpracy na płaszczyźnie europejskiej i międzynarodowej.” 

*** 

O FairValue Corporate & Public Affairs:  

FairValue Corporate & Public Affairs to utworzona w 2005 roku przez Anne Mazoyer-Jankowska 

kancelaria doradcza świadcząca usługi w zakresie public affairs, lobbingu politycznego, 

komunikacji korporacyjnej i zarządzania kryzysowego, specjalizująca się w prowadzeniu 

projektów w skomplikowanym otoczeniu, obecna w Paryżu, Brukseli, Rzymie, Londynie i 

Warszawie. Oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie na niwie krajowej, 

europejskiej i międzynarodowej. 

O Pełka i Partnerzy:  

Utworzona w 2001 roku przez Elżbietę Pełkę i mająca swoją siedzibę w Warszawie agencja Pełka 

i Partnerzy z sukcesem realizuje projekty z dziedziny marketingu, komunikacji, zarządzania 

markami, reklamy i public relations. Od 2008 roku agencja współtworzy ponadto Polish National 

Sales Awards – coroczny, prestiżowy konkurs marketingowy odbywający się w Warszawie.  

  

Więcej informacji:  www.fairvaluecc.com     /    www.pelkaipartnerzy.com 

 

*** 

Kontakt 

Anne Mazoyer-Jankowska 

Tel.: +33 (0)1 700 800 18 

Tel. kom.: +33 (0)6 07 58 04 97 

amazoyer@fairvaluecc.com 

 

Ndeye Arame Dime 

Tel.: + 33 (0)1 86 90 51 57 

Tel. kom.: + 33 (0)6 07 88 21 92 

adime@fairvaluecc.com 

 

Nina Pautre 

Tel.: +33 (0)1 86 90 51 57 

Tel. kom.: +33 (0) 6 24 71 51 18 

npautre@fairvaluecc.com 

 

 

Camille Delescluse 

 

Tel. kom.: +33 (0) 6 45 43 07 70 

cdelescluse@fairvaluecc.com 

 

 

Paryż - Bruksela – Londyn – Rzym - Warszawa 

Paryż - Bruksela – Londyn – Rzym - Warszawa 

http://www.fairvaluecc.com/
http://www.fairvaluecc.com/
http://www.pelkaipartnerzy.com/
mailto:amazoyer@fairvaluecc.com
mailto:adime@fairvaluecc.com
mailto:npautre@fairvaluecc.com
mailto:cdelescluse@fairvaluecc.com

