
   

    

  

                            
  

Usługi oferowane przez Izbę Gospodarczą Polska – Azja 

2017 

  
 

Nazwa usługi Członkowie Klienci spoza Izby 

Rozwój biznesu 
 

Informacje dotyczące otwartych/zamkniętych 
przetargów zagranicznych i zamówień publicznych 

Usługa w ramach 
składki 
członkowskiej  

Indywidualna 
wycena 

Organizacja spotkań B2B oraz prezentacja firmy 
klientowi zagranicznemu 

250 PLN Od 500 PLN 

Badanie rynku wraz z opracowaniem raportu 
w formie prezentacji  

300 PLN Od 500 PLN 

Opracowanie kompletnej listy sprawdzonych 
partnerów biznesowych (10 firm)  

400 PLN Indywidualna 
wycena 

Organizacja imprez i wydarzeń 
 

Udział w comiesięcznych spotkaniach Izby (wykład, 
konferencja, prezentacja business case/ prezentacja 
rynku)  

Usługa w ramach 
składki 
członkowskiej 

Indywidualna 
wycena 

Informacja na temat wydarzeń poświęconych 
inwestycjom organizowanych przez Polskie agencje i 
jednostki publiczne 

Usługa w ramach 
składki 
członkowskiej w 
newsletterze Izby 

Indywidualna 
wycena 

Doradztwo w zakresie skierowania do odpowiednich 
instytucji publicznych wspierających handel i inwestycje 
w Polsce  

Usługa w ramach 
składki 
członkowskiej 

Indywidualna 
wycena 

Organizacja zagranicznej misji biznesowej / udziału w 
zagranicznych targach, w tym organizacja spotkań z 
lokalnymi przedstawicielami firm i samorządów  

Od 4000 PLN (w 
zależności od 
regionu) 

Indywidualna 
wycena 

Kompletna organizacja konferencji / seminarium / 
warsztatów poświęconych danej branży / firmie wraz z 
zaproszeniem potencjalnych partnerów biznesowych 
oraz organizacji oprawy medialnej  

Od 8000 PLN Indywidualna 
wycena 

Wsparcie w zakresie przygotowania firmy do ważnego 
wydarzenia biznesowego (opracowanie raportu, 
przygotowanie prezentacji, oprawa medialna) 

Indywidualna 
wycena ze zniżką 

Indywidualna 
wycena 

Marketing i PR 



   

    

  

 

Artykuł promujący działalność I dokonania firmy 
umieszczony na stronie Izby  

Usługa w ramach 
składki 
członkowskiej 

200 PLN 

Stworzenie pełnego profilu firmy na stronie Izby (wraz z 
udostępnieniem katalogów i wszelkich materiałów 
promocyjnych)  

Usługa w ramach 
składki 
członkowskiej 

Nie dotyczy 

Artykuł sponsorowany w newsletterze Izby Usługa w ramach 
składki 
członkowskiej 

Indywidualna 
wycena 

Reklama firmy na stronie głównej Izby 250 PLN/miesiąc Indywidualna 
wycena 

Reprezentowanie firmy podczas wydarzeń, rozmów 
biznesowych, wsparcie w negocjacjach pomiędzy 
firmami, dystrybucja materiałów informacyjnych firmy 

Indywidualna 
wycena ze zniżką 

Indywidualna 
wycena 

Pozostałe usługi  
 

    

Doradztwo prawne na terenie Polski i za granicą  Indywidualna 
wycena ze zniżką 

Indywidualna 
wycena 

Doradztwo w zakresie funduszy unijnych i innych w 
zakresie promocji eksportu  

Indywidualna 
wycena ze zniżką 

Indywidualna 
wycena 

Usługi księgowe dla firm polskich i zagranicznych Indywidualna 
wycena ze zniżką 

Indywidualna 
wycena 

  


