
 

 
 

 ESPAMOB- partner pośredniczący 

 

Ekipę ESPAMOB’  tworzą międzynarodowi eksperci w dziedzinie projektów mobilności europejskiej. 

Idea ich programu opiera się na rozwijaniu profesjonalnych doświadczeń wśród młodych ludzi, którzy 

mogą wyjechać za granicę w ramach międzynarodowych Projektów  (m.in Erasmus + , FSE).Program 

został stworzony w oparciu o doświadczenie IES Consulting, które od 2005 roku działa pomiędzy 

studentami, uczelniami i przedsiębiorstwami w całej Europie. 

Obecnie ESPAMOB’ stał się zaufanym partnerem dla wielu wysyłających instytucji.  Projekty  tej 

organizacji są dopracowane do potrzeb partnera i obejmują całą logistykę przedsięwzięcia. 

Elastyczność i profesjonalizm to główne wyznaczniki działalności tej organizacji dzięki czemu każdy 

projekt zakończony jest sukcesem. 

Od wielu lat Espamob’ by IES Consulting organizuje projekty europejskie wraz z instytucjami z Francji, 

Polski, Portugalii, Włoch i innych krajów. Doświadczenie firmy potwierdza ponad 70 projektów, które 

zorganizowano w ostatnich 5 latach wraz ze szkołami z Francji, Włoch, Portugalii, Słowenii, Litwy i 

Polski. Posiadają doświadczenie w różnych branżach – od turystyki po logistykę, medycynę, biznes, 

rolnictwo i inne. Dzięki rozwiniętej sieci kontaktów oraz doświadczeniu koordynatorów instytucja jest 

w stanie opracować każdego rodzaju projekt wraz z dopilnowaniem jakości projektów unijnych.  

ESPAMOB’  jako centrala jednocząca firmy z sektora odzieżowego realizują projekty erasmus plus. w 

jednostkach o różnym profilu. Charakterystyka  wybranych firm: 

Generos de Punto Perelló, S.L. – CARME POL 

Firma posiada długoletnie tradycje od 1986 roku, ale dopiero od 1997 roku funkcjonuje pod nazwą 

Carme Pol. Rodzina Perelló posiada długą tradycję w przemyśle włókienniczym i mody, czym 

wyróżnia się w obecnych czasach gdzie połączenie tradycji i know-how ma duży walor dla klientów. 

CARME POL jest firmą, która bierze pod uwagę zmiany w świecie mody i komfort użytkowników, a 

więc ich ubrania są praktyczne i przyjemne do noszenia dzięki naturalnym materiałom stosowanym w 

produkcji. Firma od lat dostosowuje się do zmian rynku stosując  dywersyfikację produktów oraz 

podążając drogą innowacji i w służbie i jakości, w celu zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej 

wymagających klientów. 

Firma specjalizuje się w: 
- modzie haute couture, 
- produkcji odzieży bawełnianej, wełnianej, kaszmirowej 
- szyciu garniturów męskich. 
Strona internetowa: http://www.carmepol.com/ 



 Matglori, S.L. to firma o długoletniej tradycji, która oferuje usługi w zakresie produkcji i sprzedaży 
akcesoriów ślubnych. 
Od momentu powstania w 1977 roku firma rozwinęła sieć ponad 2500 klientów i wielokrotnie brała 
udział w prestiżowych targach z branży ślubnej. Ich produkty są projektowane według 
indywidualnych potrzeb klienta, spełniając oczekiwania w zakresie wysokiej jakości i wykończenia 
akcesoriów niezbędnych w ważnym dla każdego dniu ślubu. 
Uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę w zakresie projektowania i produkcji akcesoriów odzieży 
ślubnej oraz poznać specjalistów z branży, która wielokrotnie brała udział w targach modowych. 
Strona internetowa: http://www.matglori.es/ 
 

 

 

 

 


