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Aktualności z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością przekazujemy kolejne informacje dotyczące aktualnych działań
Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. W przypadku zainteresowania
nadchodzącymi wydarzeniami, prosimy o kontakt. Zachęcamy również
do zapoznawania się z najnowszymi informacjami i polecanymi wydarzeniami
publikowanymi na stronie Izby www.polandasia.com oraz publikacjami
i proponowanymi wydarzeniami na profilu LinkedIn Prezesa Izby,
a także na profilu Izby na Twitterze oraz Facebook’u.

2-3 kwietnia 2019 r., VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019
W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w Gdańsku odbędzie się VII Forum Transportu
Intermodalnego FRACHT 2019. FRACHT to największe i najważniejsze
wydarzenie branży TSL w Polsce. W Forum wezmą udział przedstawiciele Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, zaś Prezes Izby Janusz Piechociński
weźmie udział w panelu Rozbudowa międzynarodowych szlaków
komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Szanse i zagrożenia rozwoju
transportu
intermodalnego,
w
którym
przedstawi
tendencje
w międzynarodowej wymianie handlowej i ich wpływ na rynek usług
logistycznych na szlakach Trójmorza oraz Azja-Europa. Izba PrzemysłowoHandlowa Polska-Azja jest jednym z organizatorów Forum.
Więcej o FRACHT 2019 na: http://www.forum-fracht.pl/.
25 kwietnia 2019 r., Konferencja „30 lat polskiej transformacji – integracja
diaspory azjatyckiej na Mazowszu”, Mroków
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja wraz z Urzędem Gminy Lesznowola,
Chińsko-Polską Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem Wietnamczyków w Polsce,

Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskie Wólka
Center oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polska-Turcja, organizuje, 25
kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Mrokowie, Konferencję „30 lat
polskiej transformacji – Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”.
Program Konferencji:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Inwestycje azjatyckie na Mazowszu.
Społeczność azjatycka na Mazowszu: biznes, ludzie, kultura.
Wólka Kosowska – nie tylko centra handlowe: historia
i teraźniejszość.
Przyszłość Wólki Kosowskiej – szanse i możliwości rozwoju.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Wólki
Kosowskiej: stan obecny i planowane zmiany.
Integracja społeczna: szkoła i samorząd jako główni animatorzy
integracji.

Zainteresowanych uczestnictwem i prezentacja swojej firmy prosimy o kontakt
na info@polandasia.com.

Nowi członkowie Izby
Grupa Brand Distribution
Grupa Brand Distribution znana jest w 94 krajach jako czołowy europejski
operator handlu FMCG. Prowadzi obsługę eksportu, oferuje usługi logistyczne
i handlowe, w tym negocjacje z lokalnymi odbiorcami. Wspiera również
marketingowo dystrybuowane produkty w miejscu sprzedaży na całym świecie.
Dla klientów Brand Distribution pracuje międzynarodowy zespół ekspertów
handlu, mówiących w kilkunastu językach, znający potrzeby, wymagania
i specyfikę kulturową poszczególnych rynków eksportowych.
Więcej o Grupie Brand Distribution na: www.bdgroup.eu.
Greygoose Outsourcing Sp. z o.o.
Greygoose Outsourcing Sp. z o.o. oferuje nowoczesne usługi HR. Spółka
realizuje projekty z zakresu outsourcingu pracowniczego i skutecznie rekrutuje,

szkoli, legalizuje pobyt i zapewnia obsługę kadrową pracy obcokrajowców
w Polsce – gwarantując w ten sposób korzystającym z usług przedsiębiorstwom
kompleksową i profesjonalną obsługę w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi.
Na zlecenie Klientów eksperci GGO pozyskują kadrę do zakładów pracy
reprezentujących różnorodne branże: produkcję, przetwórstwo spożywcze,
przemysł ciężki, stoczniowy, logistykę, hotelarstwo, meblarstwo i inne. Z usług
firmy korzystają od lat potężne, działające na terenie całej Polski zakłady
produkcyjne, marki uznane i rozpoznawane w kraju i na świecie.
Więcej o Greygoose Outsourcing Sp. z o.o. na: GGO.COM.PL.
Foreign Personnel Service Sp. z o.o.
Foreign Personnel Service Sp. z o.o. jest wiodącą polską agencją rekrutacyjną,
która specjalizuje się w pozyskiwaniu pracowników z krajów wschodniej Europy
oraz Azji. FPS rekrutuje masowo personel linii montażowych oraz specjalistów
średniego szczebla (m.in. operatorzy maszyn, wózków widłowych, brygadziści)
do pracy w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej (m.in. AGD, automotive
elektronika), a także przetwórczej, logistycznej i wielu innych.
Klientami FPS są największe polskie fabryki. Agencja rozszerza obecnie swoją
działalność na terenie Azji.
Więcej o Foreign Personnel Service Sp. z o.o. na: WWW.FPS-WORK.PL.

U partnerów Izby
Expo Mazury
9-10 kwietnia 2019 r., Mazury HORECA
W dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się IV
edycja Targów Mazury HORECA. W Targach wezmą udział wystawcy z branży
gastronomicznej, hotelarskiej oraz cateringowej. Nie zabraknie również
cukierników i piekarzy, których produkty cieszą się wielkim zainteresowaniem.
W trakcie Targów odbywać się będą także spotkania B2B – spotkania
biznesowe wystawców z potencjalnymi kontrahentami.

Więcej o Mazury HORECA w Expo
http://mazuryhoreca.pl/#fair_content.

Mazury

w

Ostródzie

na:

Sekcja Chiny
4 marca 2019 r.
W siedzibie GD Poland, członka Izby, odbyło się spotkanie, na którym
omówiono stan przygotowań do Konferencji „30 lat polskiej transformacji Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”.
Podczas spotkania zatwierdzono także polską ofertę farm urody dla klientek
z Azji.
4 marca 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie ze studenckimi liderami Warsaw Beijing
Forum - organizatorami współpracy studenckiej pomiędzy UW
i Uniwersytetem Pekińskim, na którym podsumowano działania Warsaw Beijing
Forum w 2018 r. oraz przedstawiono plan działań na najbliższe miesiące.
5 marca 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z liderami społeczności chińskiej
i wietnamskiej na Mazowszu - omówiono stan przygotowań do Konferencji „30
lat polskiej transformacji - Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”.
7 marca 2019 r.
W Urzędzie Gminy Lesznowola odbyło się spotkanie z Wójt Gminy Lesznowola,
na którym omówieno stan przygotowań do Konferencji „30 lat polskiej
transformacji - Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”.
11 marca 2019 r.
W siedzibie GD Poland miało miejsce spotkanie kierownictwa Sekcji Chiny
z właścicielem 6 hut szkła ręcznego w Polsce. Izba wraz z kierownictwem LUG
S.A. planuje koordynację oferty polskich przemysłów kultury w Azji.

12 marca 2019 r.
W Klubie Bankowca ZBP odbyła się dyskusja „Dwie wizje globalnego
przywództwa – Chiny kontra USA”, w której udział wziął Prezes Izby Janusz
Piechociński.
14 marca 2019 r.
Miała miejsce inauguracja powołania
Polsko-Chińskiej Głównej Izby
Gospodarczej SinoCham z udziałem przedstawicieli i członków Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Prezes Piechociński przeprowadził
rozmowy z Ambasadorem Chin , kierownictwem SinoCham i prezesami wielu
firm członkowskich. Uzgodniono nawiązanie współpracy pomiędzy Izbami
i spotkanie z kierownictwem Power China.
15 marca 2019 r.
W siedzibie Izby odbyły się negocjacje z dużą chińską Grupą Zakupową.
W przedstawionej ofercie znalazł się drób, napoje, kosmetyki, farmaceutyki
oraz słodycze.
23 marca 2019 r.
W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbyło się spotkanie
z kierownictwem Power China, Sinohydro oraz Stecol. Podczas spotkania
uzgodniono organizację spotkania z Sekcją Energetyczną Izby, poszukiwanie
wykonawstwa na Białorusi, w Uzbekistanie oraz Kazachstanie, a także
znajdowanie polskich dostawców materiałów budowlanych.
25 marca 2019 r.
W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja miało miejsce spotkanie
z Chińską grupą zakupową. Ofertę przedstawił m.in. Wipasz S.A.
Sekcja Indonezja
15 marca 2019 r.
Członkowie Izby spotkali się z J.E. Panią Siti Nugraha Mauludiah - Ambasador
Republiki Indonezji w Polsce, Panem Hendra Halim, Dyrektorem Dyrektoriatu
Europa, Indonezyjskiego MSZ, Panem Muhammad Tiefryan Fahlensyah,
pracownikiem Dyrektoriatu Europa Indonezyjskiego MSZ, Panem Rudy Kurniady
- szefem sekcji ekonomicznej Ambasady, Panem Basana M. Sidabutar – szefem

sekcji politycznej Ambasady oraz z Panią Moniką Barzyc-Denisiewicz
Przewodniczącą Sekcji Indonezja.
Swoje oferty przedstawiły
•
•
•
•
•
•
•

WASKO S.A.,
PPH EWA – BIS,
FoodCare Sp. z o.o.,
HORUS-Energia Sp. z o.o.,
LUG S.A.,
PRONAR Sp. z o.o.,
SIMED Construction.

Sekcja Unia Celna Kraje Azji Centralnej
4 marca 2019 r.
Prezes Izby i Przewodniczący Sekcji Unia Celna, Kraje Azji Centralnej brali udział
w prezentacji oferty inwestycyjnej Kazachstanu.
5 marca 2019 r.
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej
Polskiej JE Pan Aleksandr Averyanov zaprosił przedstawicieli Izby z Sekcji Unia
Celna na koktajl z okazji zakończenia misji dyplomatycznej.
8 marca 2019 r.
Na zaproszenie J.E. Pana Hasana Hasanova, Ambasadora Republiki
Azerbejdżanu w Polsce, Prezes Izby przedstawił ofertę polskiej
przedsiębiorczości i możliwości współpracy Polska-Azerbejdżan na PolskoAzerbejdżańskim Forum Biznesowym. Izba nawiązała współpracę z Azerbaijan
Export and Investment Promotion.
22 marca 2019 r.
Prezes Izby skierował list do Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.

26 marca 2019 r.
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zorganizowała dla swoich członków
spotkanie z J.E. Margulanem Baimukhanem Ambasadorem Kazachstanu.
Swoje oferty przedstawili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WASKO S.A.
Horus-Energia Sp. z o.o.,
LUG S.A.,
JAKON,
Uavionics Technologies Sp. z o.o.,
Brand Distribution Group,
FoodCare Sp. z o.o.,
Espersen Koszalin Sp. z o.o.,
Everest Work Solution Sp. z o.o.,
EUROKADRA S.A.,
Yadav Idea Maker,
Simed Construction,
W. Burdecki Sp. z o.o.,
X-Spedycja Sp. z o.o.

Sekcja Wietnam
5 marca 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z liderami społeczności chińskiej
i wietnamskiej na Mazowszu - omówiono stan przygotowań do Konferencji „30
lat polskiej transformacji -Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”.
Sekcja Korea
7 marca 2019 r.
W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z kierownictwem Hansei Sp. z o.o.
22 marca 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem KTO.

Inne wydarzenia
7 marca 2019 r.
Przedstawiciele Izby wzięli udział w Polsko-Tureckim Forum Gospodarczym.
7-9 marca 2019 r.
Przedstawiciele Izby byli obecni na VI Międzynarodowych Targach Żywności
i Napojów - WorldFood Poland 2019 w EXPO XXI Warszawa.
8 marca 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielem ESPERSEN – obecnie
członkiem Izby.
12-13 marca 2019 r.
Przedstawiciele Izby wzięli udział w Forum Nowoczesnej Produkcji.
IndustryTech oraz AI & Big Data Congress w Warszawie.
14 marca 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem Trade Bridge.
14 marca 2019 r.
W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z Juliuszem Zellahem z Fundacji
Światło dla Afryki. Już wkrótce wizyta rządowej delegacji z Tanzanii.
Uzgodniono przygotowanie oferty polskich firm: przetwórstwo żywności,
chłodnictwo, technika rolnicza, zagospodarowanie odpadów i energetyka.
15 marca 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem LUG S.A. Omówiono
plany ekspansji LUG oraz możliwości wykorzystania oferty polskich przemysłów
kultury.
13-15 marca 2019 r.
Przedstawiciele Izby byli obecni na Targach żywności w Ptak Warsaw Expo.

21 marca 2019 r.
W Krakowie Prezes Izby spotkał się z właścicielami FoodCare. Omówiono
członkostwo w Izbie i możliwości wprowadzenia produktów firmy na rynki
azjatyckie.
24 marca 2019 r.
Spotkanie z kierownictwem Partnera Izby Przedsiębiorcy.Pl.
28 marca 2019 r.
W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z szefową eksportu FoodCare.
29 marca 2019 r.
Członkowie Izby wzięli udział w Targach HORECA EXPO Ptak w Nadarzynie
Nadchodzące wydarzenia
9 kwietnia 2019 r., II Euroazjatyckie Forum Cyfrowe, Mińsk
Informujemy że w dniu 9 kwietnia b.r. w m. Mińsku w ramach Forum „TIBO2019” odbędzie się II Eurazjatyckie Forum Cyfrowe (dalej Forum EADF’2019).
Forum EADF’2019 będzie skierowane na omawianie problemów związanych
z harmonizacją rynków cyfrowych na kontynencie Euroazjatyckim,
wypracowaniem skutecznej skoordynowanej strategii cyfrowej transformacji
gospodarek krajów partnerskich w celu przezwyciężenia barier
administracyjnych,
ułatwienia
współpracy
handlowej,
uproszczenia
międzynarodowych procedur handlowych zgodnie z globalną agendą rozwoju
ekonomiki współpracy.
Więcej informacji opublikowano na stronie internetowej:
https://lnkd.in/gQmjT3X.
10 kwietnia 2019 r. XIII Ogólnopolska Konferencja Społeczności Centrum
Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego USA-Chiny „Globalne starcie
czy poszukiwanie nowego modelu współpracy”, BUW Warszawa
XII Ogólnopolska Konferencja Społeczności Centrum Europejskiego
Uniwersytetu Warszawskiego USA-Chiny „Globalne starcie czy poszukiwanie

nowego modelu współpracy”, która odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku
w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66).
24-28 kwietnia 2019 r., Targi TAIPEI AMPA 6w1, Taipei
Największe w Azji targi części samochodowych na rynek wtórny. W ubiegłym
roku targi przyciągnęły ponad 1300 wystawców na 3900 stoiskach! Targi te
są kluczową platformą pozyskiwania części samochodowych, zapewniają
najlepszą jakość i innowacyjne produkty, a także oferują niestandardowe
rozwiązania.
Więcej informacji o wydarzeniu na:
https://warsaw.taiwantrade.com/news/detail.jsp?id=27154.
7-9 maja 2019 r., SEMICON Southeast Asia 2019, Kuala Lumpur
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zaprasza do wzięcia udziału
w spotkaniach z producentami oraz eksporterami z Malezji podczas
międzynarodowych targów branży elektronicznej SEMICON Southeast Asia
2019. SEMICON Southeast Asia 2019 to wiodące targi sektora elektronicznego
w Azji Płd-Wsch, które odbędą się w dniach 7-9 maja 2019 w halach
wystawowych MITEC w Kuala Lumpur. W trakcie ostatniej edycji organizowanej
w dniach 22-24 V 2018 roku targi odwiedziło 7697 gości reprezentujących
sektor mikroelektroniki. MATRADE, Narodowa Agencja ds. wsparcia eksportu
Malezji zaprasza polskich importerów i dystrybutorów do wzięcia udziału
w spotkaniach B2B z malezyjskimi firmami w dniu 8 maja 2019 . Uczestnicy
mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania (3 dni/2 noce w dniach od 7
do 9 maja 2019 ) oraz transportu lokalnego (lotnisko-hotel-miejsce spotkań
B2B-wystawa SEMICON-hotel-lotnisko). Firmy wybrane do uczestnictwa
w spotkaniach powinny przybyć do Kuala Lumpur w dniu 7 maja 2019
oraz wyjechać w dniu 9 maja 2019 (istnieje możliwość przedłużenia pobytu
na własny koszt).
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na warsaw.paulina@matrade.gov.my.
15-18 maja 2019 r., METALTECH, Kuala Lumpur
METALTECH to wiodące targi sektora elektronicznego w Azji Płd-Wsch,
które odbędą się w dniach 15-18 maja 2019 roku w halach wystawowych
MITEC w Kuala Lumpur. W trakcie ostatniej edycji organizowanej w 2018 roku

targi odwiedziło 17 tysięcy gości z 49 krajów reprezentujących branżę
metalurgiczną i narzędziową: narzędzia maszynowe, blachy metalowe, formy
matrycowe, inżynieria precyzyjna, obróbka cieplna i materiałowa.
Malezyjska Agencja ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego (MATRADE), Narodowa
Agencja ds. wsparcia eksportu Malezji zaprasza polskich importerów
i dystrybutorów do wzięcia udziału w spotkaniach B2B z malezyjskimi firmami
w dniach 15 oraz 16 maja 2019 roku.
Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania (4 dni/3 noce
w dniach od 14 do 17 maja 2019 roku).
Firmy zainteresowane uczestnictwem w programie powinny złożyć wypełniony
Formularz Rejestracyjny wraz z dokładnym zaznaczeniem poszukiwanych
w Malezji produktów/usług . Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 5 kwietnia
2019 roku na adres mailowy: warsaw.paulina@matrade.gov.my.
Więcej informacji na temat targów METALTECH znajduje się na stronie
internetowej https://www.metaltech.com.my/ Można je również uzyskać pod
adresem mailowym warsaw.paulina@matrade.gov.my
18-19 czerwca 2019 r., XVII Edycja Asian Oil & Gas & Petrochemichal
Engineering Exhibition (OGA), Kuala Lumpur
Sektor ropy i gazu jest jednym z głównych źródeł rozwoju gospodarczego
Malezji (blisko 1/6 wpływów do budżetu państwa w 2017). Malezja jest obecnie
drugim po Katarze największym producentem skroplonego gazu na świecie.
Organizowane co dwa lata targi OGA są jedną z największych wystaw
poświęconych przemysłowi wydobywczemu ropy i gazu oraz inżynierii
petrochemicznej w Azji oraz są doskonałą platformą do zapoznania się
z najnowocześniejszymi technologiami i urządzeniami stosowanymi w sektorze.
Biuro MATRADE w Warszawie zaprasza polskich importerów i dystrybutorów
do wzięcia udziału w spotkaniach B2B z malezyjskimi firmami w dniach 18 i 19
czerwca 2019.
19-22 czerwca 2019 r., FOOD TAIPEI, Taipei
Targi FOOD TAIPEI skupiają najlepszych dostawców z Tajwanu i zza granicy,
którzy oferują odwiedzającym pełną gamę wyjątkowych produktów
i składników spożywczych. Podczas ubiegłorocznej edycji targów aż 1079

wystawców, w tym 468 spoza Tajwanu, prezentowało swoje produkty na 2197
stoiskach.
Więcej o wydarzeniu na:
https://warsaw.taiwantrade.com/news/detail.jsp?id=27032.

