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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.

16 maja 2019 r. Konferencja „30 lat polskiej transformacji – integracja
diaspory azjatyckiej na Mazowszu”, Mroków
Program Konferencji
10.00 Otwarcie konferencji, wystąpienia Gości.
•

Występy artystyczne zespołów azjatyckich.

•

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

•

Społeczność azjatycka na Mazowszu – biznes, ludzie, kultura.
Wólka Kosowska - historia i nowoczesność – przedstawiciele społeczności
chińskiej i wietnamskiej.

•

Gmina Lesznowola dziś i jutro. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wólki Kosowskiej, stan obecny i planowane zmiany – Wójt Maria Jolanta
Batycka-Wąsik.

•

Przyszłość Wólki Kosowskiej – szanse i możliwości rozwoju. Od Centrum
Handlowego do Centrum Azjatyckiej Aktywności Gospodarczej i Społecznej –
Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

–

przedstawiciel

•

Integracja społeczna – szkoła i samorząd jako główni animatorzy integracji –
Małgorzata Perzyna, Dyrektor SP Mroków

18 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński zwołał
Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
na dzień 18 czerwca 2019 roku w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11.00.

Nowi członkowie Izby
ZISCO S.A.
Firma ZISCO to marka z dużym doświadczeniem na rynku budownictwa
inżynieryjnego, rynku gazownictwa oraz budownictwa kolejowego. Tradycja,
jakość i innowacyjne podejście do wykonywanych projektów sprawiają,
że firma posiada ustabilizowaną pozycję na rynku sektora usług budowlanomontażowych w Polsce.
Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin jest
wsparciem dla zgranych brygad roboczych. O sukcesie naszej firmy decyduje
między innymi synergia silnego kapitału intelektualnego oraz systematycznie
doskonalących swoje umiejętności pracowników wykonawczych. Imponujące
zaplecze techniczne, park maszyn oraz nowoczesna baza transportowa
sprawiają, że ZISCO S.A. gotowe jest świadczyć usługi na najwyższym poziomie,
udzielając gwarancji solidności i trwałości wykonywanych robót.
Więcej o ZISCO S.A. na: www.zisco.com.pl
Everest Work Solution
Everest Work Solution tworzy zespół profesjonalistów związanych z branżą HR.
Firma rekrutuje i legalizuje pobyt i pracę cudzoziemców od kilku lat. Usługi
personalne dla firm są „szyte na miarę”. Zespół Everest Work Solution wie
z własnego długoletniego doświadczenia zdobytego w biznesie, że każda firma

jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia. Kraje, z których firma
pozyskuje pracowników to Nepal, Indie, Bangladesz, Filipiny, Indonezja i Sri
Lanka.
Więcej o Everest Work Solution na: www.everestws.com
BKT ELEKTRONIK
BKT ELEKTRONIK jest spółką z polskim kapitałem, częścią Kurkus Holding,
która od przeszło dwudziestu lat związana jest z tworzeniem kompleksowych
rozwiązań w obszarze infrastruktury systemów transmisji danych
i bezpieczeństwa. Dzięki doświadczonej kadrze technicznej, nowoczesnym
procesom technologicznym, całościowej ofercie oraz wysokiemu
zaangażowaniu, tworzymy przewagę konkurencyjną, pozwalającą uczestniczyć
w największych projektach infrastrukturalnych w Polsce i zagranicą.
BKT ELEKTRONIK realizuje budowy szpitali, biurowców, obiektów sportowych,
lotnisk, dworców oraz centrów obliczeniowych.
Więcej o BKT ELEKTRONIK na: www.bkte.pl.

U partnerów Izby
Expo Mazury
25 maja 2019 r., Gala MMA Sharks Attack II
Po raz drugi w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się Gala MMA Sharks Attack.
Gala to 12 pojedynków w formule MMA i K-1. MMA Sharks Attack to kilka
godzin wspólnych emocji, 100% frekwencja, wspaniała oprawa, a przede
wszystkim mocna karta walk.
Więcej o wydarzeniu na http://www.sharksattack.expomazury.pl/.
Przedsiębiorcy.pl
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl
została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców.

W ramach Rady funkcjonują Zespoły Robocze, które zrzeszają przedsiębiorców
chętnych do prac w danym obszarze. Członkowie Zespołu decydują o tym,
jakimi problemami branżowymi lub tematycznymi będą się zajmować.
Zapraszamy Państwa do zapisywania się i aktywności w zespołach, których
tematyka Państwa interesuje na adres: sekretariat@przedsiebiorcy.pl
U członków Izby
JAKON
Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Jakon rozpoczął realizację
Parku Przemysłowego Poznań-Koninko. Na nieruchomości o powierzchni 31
840 mkw. powstanie zespół hal produkcyjnych oraz magazynowych.

Sekcja Chiny
9 kwietnia 2019 r.
W Nadarzynie Prezes Izby uczestniczył w spotkaniu z wiceministrem z CHRL.
9 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z firmami branży drobiarskiej
w sprawie eksportu do Chin mięsa drobiowego, kurcząt i jaj.
9 kwietnia 2019 r.
W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie z liderami mazowieckiej diaspory
chińskiej i wietnamskiej. Omówiono stan przygotowań do Konferencji „30 lat
polskiej transformacji – integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”
w Mrokowie.
10 kwietnia 2019 r.
Prezes Izby wziął udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum
Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego „Globalne starcie czy poszukiwanie
nowego modelu Współpracy”.

11 kwietnia 2019 r.
Warszawska Izba Gospodarcza oraz China-Europe Association for Technical
and Economic Cooperation zaprosili przedstawicieli Izby na „Europe-China
Economic and Trade Forum”.
12 kwietnia 2019 r.
Przedstawiciele Izby wzięli udział w „China-Europe-Poland: Economy and
Globalization”.
15 kwietnia 2019 r.
W siedzibie GD Poland, członka Izby, odbyło się spotkanie z liderami chińskich
przedsiębiorców na Mazowszu. Omówiono przygotowania do konferencji „30
lat polskiej transformacji - Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”
oraz wnioski po szczycie 16+1 w Dubrowniku, zwiększenie eksportu polskiej
żywności do Chin.
26 kwietnia 2019 r.
W Koziegłowach (obok Poznania) miało miejsce spotkanie w sprawie
zwiększenia eksportu polskiego mięsa drobiowego, komponentów pasz i leków
weterynaryjnych do Chin.
Sekcja Indie
6 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie procesu udzielania wiz
dla potrzebnych Polsce pracowników w Indiach, Wietnamie, Uzbekistanie.
30 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby omówiono eksport polskich jabłek na rynek indyjski przez firmy
Członków Izby.
Sekcja Indonezja
2 kwietnia 2019 r.

W Gdańsku na Konferencji Fracht 2019 Nowa Ambasador Indonezji rozmawiała
na spotkaniach przygotowanych przez Izbę z gdańskimi stoczniami, firmami
chemicznym oraz Redakcją INFRASTRUKTURY.
Sekcja Korea
9 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z delegacją firm z Seulu.
25 kwietnia 2019 r.
Odbyło się spotkanie w siedzibie Hansei, na którym omówiono:
- organizację przyjazdów małych i średnich firm koreańskich zainteresowanych
współpracą z Polską i Białorusią
- koordynację współpracy sektorów farmaceutycznego, leków weterynaryjnych
i kosmetycznego.
Sekcja Kraje Arabskie
17 kwietnia 2019 r.
spotkanie z prezesem Fundacji Conrada w sprawie gospodarczej współpracy
polsko-kurdyjskiej.
Omówienie misji gospodarczej eksperta Izby Pana Jacka Ostrowskiego do Iraku.
20-24 kwietnia 2019 r.
Jacek Ostrowski przeprowadził w imieniu Izby rozmowy w Bagdadzie, Erbilu
i Najafie.
29 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się podsumowanie misji Jacka Ostrowskiego w Iraku.
Przedsiębiorcy iraccy interesują się polską żywnością, kosmetykami i częściami
samochodowymi.
Sekcja Unia Celna Kraje Azji Centralnej
4 kwietnia 2019 r.

Miało miejsce spotkanie w salonie prezentującym produkty z Azerbejdżanu na
Kruczej 50. W II części spotkania rozmowy z Ministrem Szefem 4 w świecie filii
Agencji Handlu i Inwestycji Azerbejdżanu omówiono ofertę polskich
generatorów Horus-Energia.
9 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Przewodniczącym „Stowarzyszenie
Polska-Armenia”.
30 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Sekcji Unia Celna,
Kraje Azji Centralnej dot. współpracy z Białorusią i Kazachstanem.
Sekcja TSL
8 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie
wyspecjalizowanych w transporcie mrożonek.

firm

transportowych

15 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z polskim kierownictwem Cargo Partnera.
Omówienie aktualnej sytuacji w przewozach mrożonek Azja-UE.
Sekcja Wietnam
13 kwietnia 2019 r.
Prezes Izby Janusz Piechociński spotkał się z ponad 100-osobową grupą
przedstawicieli diaspory przedsiębiorców wietnamskich na Mazowszu.
Rozmawiano na temat jak wykorzystać potencjał polskich Wietnamczyków w
intensyfikacji naszego eksportu do Krajów ASEAN.
Inne wydarzenia
2 kwietnia 2019 r.
Konferencja Fracht 2019 wystąpienie Prezesa Izby „Transport wobec nowych
tendencji w handlu światowym”.

4 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem Termo-REX S.A.
Omówiono oferty polskich firm energetycznych dla Krajów Bałkańskich, Iraku,
Azerbejdżanu i Gruzji.
6 kwietnia 2019 r.
W związku z licznymi zapytaniami o dostawy polskiego drobiu do Krajów Azji
Prezes Izby spotkał się z kierownictwem Izby Gospodarczej Krajowej Rady
Drobiarstwa.
9 kwietnia 2019 r.
Miało miejsce spotkanie w warszawskiej siedzibie członka Izby firmy Jakon.
Dyskusja jak eksportować polskie usługi budowlane w zakresie budowy "pod
klucz" w sektorze przetwórstwa spożywczego.
9 kwietnia 2019 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z innowatorami techniki medycznej
z Łodzi.
11 kwietnia 2019 r.
Odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Lesznowola, na którym omówiono stan
przygotowań do Konferencji „30 lat polskiej transformacji - Integracja diaspory
azjatyckiej”.
11 kwietnia 2019 r.
W Pałac Kultury odbyły się Międzynarodowe Targi i Konferencja Water Expo.
Prezes Izby poprowadził panel o koordynacji transportu wodnego z systemem
logistycznym Kraju.
17 kwietnia 2019 r.
Miało miejsce spotkanie w siedzibie Fundacji - członka Izby "Zdążyć z pomocą "
(Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" – OPP) i omówiono możliwości
gromadzenia środków na wsparcie w leczeniu i rehabilitacji członków diaspory
azjatyckiej w Polsce.

30 kwietnia 2019 r.
Prezes Izby wziął udział w spotkaniach z firmami przemysłów kultury.
Nadchodzące wydarzenia
15-18 maja 2019 r., METALTECH 2019, Kuala Lumpur
XXV międzynarodowe targi branży maszynowo-narzędziowej METALTECH 2019
(International Machine Tools and Metalworking Technology Exhibition.)
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.
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
22 maja 2019 r. Festiwal Sektor 3.0, Centrum Nauki Kopernik
Prezes Izby weźmie w Festiwalu Sektor 3.0, który odbędzie się 22 maja br.
na terenie Centrum Nauki Kopernik.
Wydarzenie organizowane jest od 2011 roku i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem zarówno uczestników jak i przedstawicieli mediów. Sektor
3.0 jest okazją do współpracy organizacji społecznych, firm technologicznych,
przedstawicieli nauki i administracji. W tym roku wśród zaproszonych gości
będą eksperci ICT m.in. z Polski, USA, Brazylii, Korei Południowej, Tajwanu,
Wielkiej Brytanii, Finlandii. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
29-31 maja 2019 r., Targi China Homelife Poland, Ptak Expo, Nadarzyn
k/Warszawy
31 maja 2019 r., Biznes Forum Polska-Azerbejdżan, Baku
Głównym celem forum jest poszerzenie i intensyfikacja współpracy
gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. Program wydarzenia przewiduje
oficjalne wystąpienie oraz prezentacje dotyczące możliwości biznesowych
i inwestycyjnych obu krajów, a także rozmowy B2B.

Tematyczne spotkania B2B następujących sektorów:
•
•

•
•
•
•
•

farmaceutycznego: bio-kosmetyki, stomatologia, suplementy diety
sprzętu medycznego: urządzenia, akcesoria, sprzęt jednorazowego
użytku
rolno-spożywczego: produkty bio, słodycze, konserwy, alkohole
maszyn rolniczych: maszyny do sortowania, opakowania
środki higieny osobistej i produkty kosmetyczne
budowlanego i infrastruktury
transportowego

Kontakt: dawid.cecuda@paih.gov.pl
11-13 czerwca 2019 r., Warsaw Humanitarian Expo – Międzynarodowe Targi
Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej, Ptak Warsaw Expo
Jest to pierwsze wydarzenie targowo-konferencyjnego o tematyce
humanitarnej organizowane w Polsce i jedyne w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Więcej informacji na stronie organizatora: https://humanitarianexpo.com/
18-20 czerwca 2019 r., XVII edycja Międzynarodowych Targów Asian Oil, Gas
& Petrochemical Engineering Exhibition, Kuala Lumpur
Malezyjska Agencja ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego (MATRADE), Narodowa
Agencja ds. wsparcia eksportu Malezji ma przyjemność poinformować
o organizowanej w dniach 18-20 czerwca 2019 roku 17 edycji
Międzynarodowych Targów przemysłu wydobywczego ropy i gazu Asian Oil,
Gas & Petrochemical Engineering Exhibition (OGA).
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.
Targi odbędą się w Centrum Wystawienniczym KLCC w Kuala Lumpur, Malezja
i organizowane są przez Malaysian Exhibition Services Sdn Bhd (UBM MES).

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 tym
sektorze.
W trakcie 16 edycji organizowanej w 2017 roku targi odwiedziło 23.000 gości
branżowych, w tym 2.300 gości zagranicznych.
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 roku.
Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania (4 dni/3 noce
w dniach od 17 do 20 czerwca 2019 roku).
Firmy wybrane do uczestnictwa w spotkaniach powinny przybyć do Kuala
Lumpur w dniu 17 czerwca 2019 roku oraz wyjechać w dniu 20 czerwca 2019
(istnieje możliwość przedłużenia pobytu na własny koszt).
Firmy zainteresowane uczestnictwem w programie powinny złożyć wypełniony
Formularz Rejestracyjny (Registration Form) wraz z dokładnym zaznaczeniem
poszukiwanych w Malezji produktów/usług. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na
adres mailowy: warsaw.paulina@matrade.gov.my
Więcej informacji na temat targów OGA znajduje się na stronie internetowej
https://www.oilandgas-asia.com/ Można je również uzyskać pod adresem
mailowym warsaw.paulina@matrade.gov.my lub numerem telefonu 22 222 17
72.
20-22 czerwca 2019 r. Bangladesh Wood Expo, Dhaka
Bangladesh Wood Expo to największe targi prezentujące produkty drewniane,
maszyny do obróbki drewna oraz usługi związane z branżą. Wydarzenie
odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2019 r. w Dhace.
Kontakt do organizatorów:
E-mail: info@futurextrade.com

21-23 czerwca 2019 r. Bangladesh Lighting Expo 2019, Dhaka
W dniach 21-23 czerwca 2019 r. odbędą się w Dhace w Bangladeszu targi
produktów oświetleniowych - Bangladesh Lighting Expo 2019.
Kontakt do organizatorów:
E-mail: info@asktradex.com
E-mail: info@finaltouchbd.com
2-4 sierpnia 2019 r., Profood Propack & Agbiz 2019, Kolombo
W dniach 2-4 sierpnia 2019 r. odbędą się targi Profood Propack & Agbiz 2019
w Kolombo na Sri Lance. Targi produktów spożywczych, napojów i opakowań
odbędą się już po raz osiemnasty. Są to największe targi sektora spożywczego
i przetwórstwa spożywczego w tym kraju.
Witryna wydarzenia www.profoodpropack.com
Kontakt: E-mail: supun@saexhibitions.com
29-31 sierpnia 2019 r. Annapoorna ANUFOOD India, Mumbaj
W dniach 29-31 sierpnia 2019 r. odbędą się międzynarodowe targi spożywcze
Annapoorna ANUFOOD India w Mumbaju. Na stoisku narodowym
zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ramach
Branżowego Programu Promocji polskich specjalności żywnościowych swoją
ofertę eksportową będą promować polskie firmy. Zagraniczne Biuro Handlowe
w Mumbaju ponownie włączy się w pomoc podczas misji. Stoisko promocyjnoinformacyjne PAIH będzie znajdować się w pawilonie polskim.
26-28 września 2019 r., Bangladesh City Expo, Dhaka
Bangladesh Smart City Expo to największe wydarzenie dotyczące
nowoczesnego rozwoju miast w Bangladeszu. Targi odbędą się w dniach w 2628 września 2019 r. w Dhace.
Wystawcami wydarzenia mają być producenci i dostawcy nowoczesnych
rozwiązań w sektorze smart city. Podczas trzech dni targów zostaną
zaprezentowane najnowsze technologie, produkty oraz usługi, stworzone
dla podniesienia jakości życia. Wystawa skoncentruje się również

na niewykorzystanych sektorach, które są ważne dla Bangladeszu
dla podtrzymania rozwoju gospodarczego i społecznego. Poza tym
międzynarodowi uczestnicy będą mieli szansę na nawiązanie kontaktów
biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.
Witryna wydarzenia
www.redcarpet365.com/smartcity.html
Kontakt do organizatorów:
E-mail: info@redcarpet365.com

