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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. 

 

Misja gospodarcza Izby do Chin „Amber Bridge 2019”, 6-15.11.2019 r. 

Poniżej szczegóły wyjazdu do Chin organizowanego przez Izbę Przemysłowo-

Handlową Polska-Azja oraz Polsko-Chińską Izbę Gospodarczą. 

Misja gospodarcza do Chin  6-15 listopada 2019 r., obejmuje spotkania 

biznesowe w  Tianjin (Tiencin), Guangzhou/Chongqing*. 

*ze względu na święto utworzenia ChRL, czekamy na szczegóły oferty  

z Chongqing. 

Zgodnie w wypełnionymi przez Państwa ankietami profilowymi zorganizujemy 

spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi. 

Program:   

6.11.2019 r. -  wylot do Pekinu z lotniska Warszawa Okęcie (godz. 13.10);  

7.11.2019 r. - przejazd z Pekinu do Tianjin (Tiencin);  

8-10.11.2019 r. - spotkania biznesowe w Tianjin;  

10.11.2019 r. - przelot z Tianjin do Guangzhou/Chongqing*;  

12-14.11.2019 r. - spotkania biznesowe Guangzhou/Chongqing;  

14.11.2019 r. - powrót do Pekinu. Wylot do Warszawy o godz. 3.55.;  

15.11.2019 r. -  przylot do Warszawy (godz. 6.20). 



 

 

Koszt za 1 osobę:  

12.000,00 zł dla Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja;  

15.000,00 zł dla pozostałych osób; 

Koszt obejmuje: 

- transport lotniczy (międzynarodowy i krajowy) w obie strony; 

- zakwaterowanie (7 dób hotelowych w hotelach 4-gwiazdkowych); 

- transport wewnętrzny; 

- wyrobienie wiz. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w misji do  11 października 2019 r.  

ze wskazaniem liczby osób reprezentujących Państwa firmę, ich danych 

osobowych oraz dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, celem 

wystawienia przez administrację chińską odpowiednich zaproszeń. 

W razie pytań, prosimy o kontakt na adres info@polandasia.com.  

 

Nowi Członkowie Izby  

Cervi Robotics Sp. z o.o. 

Cervi Robotics  Sp. z o. o. działa na rynku od 2015 roku, a głównym celem 

działalności spółki jest realizacja projektów R&D, prototypowanie urządzeń  

dla sektora Industry 4.0 oraz tworzenie technologii w obszarze Internetu Rzeczy 

(IoT). Cervi Robotics znajduje się na liście top 10 firm działających w obszarze 

bezzałogowych statków powietrznych oraz top 30 najlepszych startupach  

na całym świecie według rankingu InfoShare. Spółka jest laureatem konkursów 

takich jak Imagine Cup czy Dragon's Den.  

Założeniem firmy jest tworzenie innowacyjnych projektów z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. Firma obecnie pracuje nad wdrożeniami hangaru  

w jednej z największych spółek skarbu państwa, która chce zautomatyzować 

system pracy w takich obszarach jak monitoring, zbieranie szczegółowych 

pomiarów, mapping czy też inspekcja poszczególnych obszarów.  

Główne specjalności Cervi Robotics to automatyka i robotyka, bezzałogowe 

statki latające, mechanika i budowa maszyn, uczenie maszynowe, 

przygotowanie do masowej produkcji oraz algorytmy do autonomicznego 



 

 

poruszania się robotów. Cervi Robotics, jako spółka holdingowa, w swoim 

portfolio posiada również takie projekty jak RoboSoccer czy Airvein.  

Spółka Cervi Robotics do tej pory współpracowała z Europejską Agencją 

kosmiczną, Deutsche Telekom, największą spółką węglową w Polsce, 

MobiledgeX oraz spółką państwową Orlen.  

Cervi Robotics Sp. z o.o. 

Jasionka 954E 

36-002 Jasionka 

https://cervirobotics.com 

Sintrade  

Sintrade to spółka zarejestrowana w Guangzhou, która wspiera współpracę 

chińskich oraz zagranicznych przedsiębiorców w rejonie delty rzeki perłowej, 

czyli miast Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Huizhou, Dongguan. Zajmujemy się 

gównie asystowaniem przedsiębiorcom z branży spożywczej oraz branży CGI 

(Consumer Good Inspection), gdzie również działamy jako przedstawiciel  

dla firm Chińskich. 

Oferujemy wiele usług, w tym rejestracji firmy w Chinach, pomoc w rejestracji 

firmy w Hong Kongu, rejestracja znaku towarowego, uzyskanie licencji, pomoc 

w rejestracji produktu w CIQ (China Inspection Quarantine), dostarczeniu 

próbek do CIQ, sprawdzanie rzetelności firmy, otwarcie przedstawicielstwa, 

prowadzenie biura, współdzielenie magazynu. 

Ponadto, jesteśmy również przedstawicielem jednej z większych chińskich firm 

testujących różnego rodzaju produktów użytku codziennego oraz dóbr 

konsumpcyjnych w tym zabawek, ubrań, jedzenia, przedmiotów kuchennych 

oraz wielu innych. Firma, z którą współpracujemy analizuje produkty  

pod względem zgodności produktów z lokalnym prawem (USA, Europa, 

Australia, Chiny) oraz składu chemicznego, wytrzymałości, jakości. 

Sintrade 

Room 203, No. 394 Zhenlong Road 

Huangpu District, Guangzhou 

www.sintrade.pl 

 

https://cervirobotics.com/
http://www.sintrade.pl/


 

 

U członków Izby  

PPH EWA-BIS Sp. z o.o.  

W dniach 12-14.09.2019 r. PPH EWA-BIS Sp. z o.o. było współorganizatorem  

VI Kongresu Bezpieczeństwa Żywności oraz połączonego z nim FOOD EXPO 

2019 – największych targach żywności w Polsce. 

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 

W ramach promocji Jedwabnego Szlaku Morska Agencja Gdynia organizuje 

webinar informacyjny „Transport Kolejowej drobnicy z Chin”. Webinar 

odbędzie się 2 października 2019 r.  

Więcej informacji o webinarze:  

https://www.facebook.com/events/667618587055040/?ti=icl 

LUG S.A. 

We wrześniu br. przedstawiciele LUG S.A. wzięli udział m.in. w Światowym 

Forum Ekonomicznym nt. Afryki 2019 w Kapsztadzie, byli partnerem X edycji 

Smart City Forum w Warszawie, a także brali udział w World Economic Forum 

Sustainable Development Impact Summit w Nowym Jorku. 

Targi Kielce S.A. 

We wrześniu br. Targi Kielce S.A. zorganizowały z sukcesem  

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO połączony  

z XXV Międzynarodowymi Targami Logistycznymi LOGISTYKA.  

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również X edycja Międzynarodowych 

Targów Rowerowych KIELCE BIKE-EXPO oraz Targi Lotnicze AVIATION EXPO.  

W październiku Targi Kielce S.A. zapraszają na: 

• Międzynarodowe Targi Seniora (12.10.2019 r.), 

• I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WETERYNARIA – Praktycy specjaliści 

– praktykom pierwszego kontaktu, 

• IV Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji / Kongres Edukacji 

Przyszłości (22-23.10.2019 r.), 

• XIX Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny stadion”. 

Więcej informacji o wydarzeniach na www.targikielce.pl. 

https://www.facebook.com/events/667618587055040/?ti=icl
http://www.targikielce.pl/


 

 

Sekcja CHINY  

Przemówienie J.E. Ambasadora ChRL w Polsce Pana Liu Guangyuan z okazji 70. 

rocznicy ustanowienia ChRL. 

https://lnkd.in/dG3QrTm 

2 września 2019 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja w siedzibie GD Poland, członka 

Izby, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego "Złota Jesień- 

Wólka Kosowska" - wydarzenia zorganizowanego z okazji 70-lecia powstania 

ChRL i nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską.  

Z kierownictwem GD Poland omówiono planowaną na 6-15 listopada 2019 r. 

misję polskich firm do Chin.  

7 września 2019 r.   

W siedzibie GD Poland odbyły się obchody „Złota Jesień – Wólka Kosowska”. 

Kilka tysięcy uczestników wzięło udział w Święcie Złotej Jesieni zorganizowanym 

przez GD Poland z okazji 70-lecia powstania ChRL i nawiązania stosunków 

dyplomatycznych z Polską. 

10 września 2019 r.    

W siedzibie GD Poland uzgodniono stanowisko Diaspory Chińskiej na Mazowszu 

w sprawie spotkania i debaty z delegacją naukowców z Pekinu opracowujących 

wieloletni audyt relacji w ramach Jedwabnego Szlaku. Omówiono 

dotychczasową współpracę chińskich i polskich firm energetycznych. 

11 września 2019 r.    

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Chinese Academy of Social Sciences 

(CASS), w trakcie którego Prezes Izby mówił o praktycznym wymiarze 

Jedwabnego Szlaku dla polskich przedsiębiorców.  

11 września 2019 r.   

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie Sekcji Energia Izby  

z kierownictwem chińskiego NDM. Omówiono możliwości współpracy na 

rynkach bałkańskich, Unii Celnej i Krajów Azji Centralnej.  

 

https://lnkd.in/dG3QrTm


 

 

17 września 2019 r.   

Kierownictwo Izby wzięło udział w prezentacji i promocji 126 edycji China 

Import and Export Fair (Canton Fair). 

17 września 2019 r.    

W siedzibie GD Poland omówiono stan przygotowań do misji gospodarczej  

do Chin w listopadzie 2019 roku oraz zaawansowanie prac nad Projektem 

Centrum Polska-Azja. 

24 września 2019 r.    

W siedzibie w GD Poland odbyło się spotkanie z kierownictwem Chińsko-

Polskiej Izby Gospodarczej. Omówiono misję gospodarczą do Chin w dniach  

6 -15 listopada 2019 r. 

25 września 2019 r.   

Polsko-Chińska Rada Biznesu zaprosiła przedstawicieli Izby Śniadanie 

Biznesowe, którego gościem specjalnym był  Mikko Huotari, ekspert ds. Chin 

oraz zastępca dyrektora Mercator Institute for China Studies, jednego  

z najważniejszych europejskich ośrodków analitycznych zajmujących  

się tematyką Chin. Wydarzenie zatytułowane "EU-China Relations: Partners, 

Competitors, Rivals" było okazją do pogłębienia wiedzy na temat europejsko-

chińskich stosunków gospodarczych, zwłaszcza w kontekście napięć na linii 

USA-Chiny.  

 

Sekcja Unia Celna, Kraje  Azji Centralnej 

6 września 2019 r.   

W siedzibie EuroEnergoCommerce z Przewodniczącym Sekcji Unia Celna 

omówiono  plan pracy Izby do końca 2019 roku, współpracę firm 

żywnościowych, problemy w pozyskiwaniu pracowników dla polskiego 

przemysłu i budownictwa. 

18 września 2019 r.   

W siedzibie EuroEnergoCommerce odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami  

z Białorusi. 

23 września 2019 r.   



 

 

Miało miejsce spotkanie z kierownictwem Gassbery, członkiem Izby, w sprawie 

sprzedaży na europejskim rynku materiałów budowlanych i domów 

drewnianych z Białorusi. 

24 września 2019 r.  

Światowe towarzystwo nauki, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego 

Uzbekistanu oraz Ambasada Republiki Uzbekistanu w Polsce zaprosili 

przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja na media-event.  

W konferencji w Hotelu Regent wzięli udział naukowcy, politycy, dyplomaci, 

przedstawiciele biznesu i mediów z Uzbekistanu oraz Polski. W trakcie 

konferencji została zaprezentowana książka-album pod nazwą "Dziedzictwo 

Kulturowe Uzbekistanu w zbiorach muzeum Azji i Pacyfiku".     

24 września 2019 r.  

W Hotelu Regent odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości 

Uzbekistanu, w których udział wzięli przedstawiciele Izby. 

27 września 2019 r.   

W siedzibie Grupy Vindexus odbyło się spotkanie w sprawie współpracy firm 

finansowych i ubezpieczeniowych Białorusi i Polski. 

 

Sekcja Indonezja 

4 września 2019 r.   

Ambasador Republiki Indonezji w Polsce, J.E. Siti Nugraha Mauludiah zaprosiła 

kierownictwo Izby  na pokaz mody indonezyjskiej: „Batik and beyond: A journey 

through Indonesian fashion”, zorganizowany w Muzeum Azji i Pacyfiku. 

W trakcie pokazu zaprezentowane zostały  wyśmienite kolekcje projektantów  

z Indonezji: Batik Chic oraz Yoon Kla, inspirowane indonezyjską kulturą.  

18 września 2019 r.   

Przedstawiciele Izby wzięli udział w przyjęciu z okazji Dnia  Niepodległości 

Republiki Indonezji w Hotelu Intercontinental. 

 

 



 

 

Sekcja ASEAN  

23 września 2019 r.   

Przedstawiciele Izby wzięli udział w przyjęciu z okazji Dnia Narodowego Malezji 

w Hotelu Bristol. W trakcie spotkania Prezes Izby Janusz Piechociński odbył 

rozmowy z Ambasadorami Azerbejdżanu, Korei oraz Rosji. W październiku 

odbędzie się misja malezyjskich firm do Polski, wkrótce rozpoczniemy nabory 

na spotkania B2B. 

 

Sekcja Korea  

4 września 2019 r.    

W siedzibie Hansei omówiono misje gospodarcze małego i średniego 

koreańskiego biznesu, które mają przyjechać do Polski w październiku  

i listopadzie. 

17 września 2019 r.   

W siedzibie Hansei Polska omówiono udział firm koreańskich w realizacji 

Projektu Centrum Polka-Azja.  

23 września 2019 r.  

 W siedzibie WASKO S.A. miało miejsce spotkanie z delegacją d2Engineering. 

Koreańska firma po 3 latach procesu badań i certyfikacji otrzymała europejskie 

dopuszczenie naciągaczy lin energetycznych na liniach kolejowych.  

23 września 2019 r.  

 W siedzibie Hansei Polska omówiono organizację pobytu koreańskich misji 

gospodarczych w październiku i listopadzie 2019 roku. Firmy zainteresowane 

udziałem w spotkaniach B2B, prosimy o kontakt info@polandasia.com. 

23 września 2019 r.   

W czasie uroczystości 62 rocznicy Niepodległości Malezji Prezes Izby spotkał się 

Panią Ambasador Korei Południowej J.E. Mira Sun i sekretarzem  

ds. ekonomicznych Lee Yuseong. Uzgodniono udział Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja w organizacji koreańskich forów i spotkań biznesowych 

w 2019 roku. Wieczorem, Prezes Izby Janusz Piechociński wziął udział  

w spotkaniu z delegacją koreańskiej firmy Standard Graphene - jednego  

mailto:info@polandasia.com.


 

 

ze światowych liderów technologii grafenowej. Omówiono praktyczne 

propozycje wykorzystania grafenu, możliwości współpracy z Instytutami  

i firmami z Polski. W spotkaniu uczestniczyła Ambasador Korei w Polsce Pani 

Mira Sun. 

25 września 2019 r.   

Przedstawiciele Izby wzięli udział w spotkaniu z kierownictwem koreańskiej 

firmy GNS i Hansei Polska. Omówiono realizację z udziałem koreańskich firm 

regionalnego programu szerokopasmowego Internetu. 

27 września 2019 r.    

Odbyło się spotkanie z kierownictwem ACTION w Zamieniu. Omówiono 

uczestnictwo firmy w Projekcie Centrum Polska-Azja, prezentację firmy  

w trakcie na polsko-koreańskie B2B. 

30 września 2019 r.   

W siedzibie PPH EWA-BIS, członka Izby, omówiono możliwości jej udziału  

w Projekcie Centrum Polska-Azja. 

 

Sekcja Wietnam 

2 września 2019 r.     

W siedzibie wietnamskiego Centrum ASG w Wólce Kosowskiej Prezes Izby 

spotkał się z Przewodniczącym Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich 

w Europie. Omówiono stan przygotowań do XI Kongresu Przedsiębiorców 

Wietnamskich w Europie, udział polskich firm i prezentacje ich oferty, 

zatwierdzono Program Kongresu w części II „Praktyczne konsekwencje  

dla biznesu Umowy o wolnym Handlu UE-Wietnam”, omówiono zasady 

organizacji polsko-wietnamskich B2B. 

3 września 2019 r.   

W Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie z Tran Trong Hung, Prezesem 

Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej Wólka 

Center. Omówiono udział firm kapitału wietnamskiego w Projekcie Centrum 

Polska-Azja. 

10 września 2019 r.    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=381753649429303&set=a.110906889847315&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=383208885950446&set=a.110906889847315&type=3


 

 

W siedzibie tureckiego Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej odbyło się 

spotkanie z liderami społeczności wietnamskiej. Omówiono program Festynu 

„Złota Azjatycka Jesień” 21 września i realizację Projektu Centrum Polska-Azja 

oraz udział firm wietnamskich w FOOD EXPO. 

11 września 2019 r. 

Kolacja z kierownictwem rządowej delegacji na XI Kongres Wietnamskiej 

przedsiębiorczości w Europie. 

12 września 2019 r.   

Liczna obecność członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja na Forum 

Rolniczej Współpracy Polska-Wietnam w trakcie Food Expo. Kilkanaście spotkań 

z firmami z Wietnamu, Chin i Turcji.  

13 września 2019 r.   

W warszawie odbył się XI Kongres Przedsiębiorczości Wietnamskiej. Prezes Izby 

Janusz Piechociński wziął udział w panelu "Praktyczne konsekwencje Umowy  

o wolnym handlu UE Wietnam".  

Na XI Kongresie Przedsiębiorców Wietnamskich w Europie przekazaliśmy oferty 

polskich firm z branż: rolnictwo i przemysł spożywczy, technika rolnicza, 

przetwórstwo, leki weterynaryjne, energetyka, monitoring obiektów 

przemysłowych, wyposażenie górnictwa, wyposażenie szpitali. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja była współorganizatorem XI Kongresu 

Przedsiębiorczości Wietnamskiej w Europie. 14 września wiceminister 

Rolnictwa Wietnamu i kilkudziesięciu prezesów firm uczestniczyło w siedzibie 

Centrum Handlowego ASG w  spotkaniach B2B firm polskich i wietnamskich. 

Prezes Izby przedstawił koncepcję przekształcenia Centrów Handlowych  

w Wólce Kosowskiej w azjatyckie miasto biznesu – Centrum Polska-Azja. 

17 września 2019 r. 

W Wólce Kosowskiej odbyło się wstępne podsumowanie przebiegu XI Kongresu 

Przedsiębiorców Wietnamskich w Europie. 

26-27 września 2019 r.  

W czasie XI Kongresu Wietnamskich Przedsiębiorców w Europie Minister 

Rolnictwa Wietnamu zapowiedział szybkie robocze spotkanie w Hanoi na temat 



 

 

Centrum Dystrybucji produktów wietnamskich w Europie i wykorzystanie 

wielkiej szansy, którą jest wejście w życie Umowy o wolnym handlu  

UE- Wietnam. Informujemy, że w dniach 26-27 września w Hanoi odbyło się to 

spotkanie. Wietnamską Diasporę Przedsiębiorców w Polsce reprezentował 

Hoang Xuan Khang Przewodniczący Sekcji ASEAN - Wietnam Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska Azja i przedstawiciel Stowarzyszenia Wietnamskich 

Przedsiębiorców w Polsce. Pan Hoang Xuan Khang w czasie dyskusji przedstawił 

polskie propozycje i scenariusze działania wypracowane w czasie licznych 

spotkań Izby Polska-Azja przy formułowaniu celów i mechanizmów działania 

Projektu Centrum Polska-Azja w Wólce Kosowskiej, rozszerzające zakres 

działania dotychczasowych 5 Wietnamskich Centrów Handlowych w Azjatyckie  

i Wietnamskie Miasto Biznesu.  

Wnioski i decyzje wypracowane w Hanoi zostaną omówione na spotkaniu 

kierownictwa Izby Polska-Azja, współpracujących ekspertów Izby i członków 

Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej Wólka 

Center.  

 

Sekcja Kraje Arabskie 

13 września 2019 r. 

 13 września 2019 r. odbyła się II edycja Polsko-Irackiego Forum 

Gospodarczego. Izbę reprezentował Przewodniczący Sekcji Kraje Arabskie 

Hazem Yacoub. 

 

Pozostałe wydarzenia  

3 września 2019 r.   

W siedzibie Vindexus odbyło się spotkanie z ekspertami Projektu Centrum 

Polska-Azja. 

4 września 2019 r.   

Miało miejsce spotkanie w sprawie pozyskiwania terenów inwestycyjnych  

dla inwestorów z Azji. 

4 września 2019 r.  



 

 

Miało miejsce spotkanie z kierownictwem Relopack Solutions dotyczące udziału 

polskich firm transportowych w obsłudze inwestorów z Azji.  

6 września 2019 r. 

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży szkoleń azjatyckich kultur 

biznesu.  

6 września 2019 r.  

Miało miejsce spotkanie z kierownictwem Mebis dotyczące formalno-prawnych 

barier usług finansowych w Krajach Unii Celnej. 

9 września 2019 r.   

Odbyły się XX Jubileuszowe Międzynarodowe Targi BALTEXPO 2019  

w AmberExpo Gdańsk. Prezes Izby Janusz Piechociński wziął udział w Debacie 

Premierów "Dwadzieścia razy dookoła BALTEXPO", a także spotkał się z licznymi 

przedstawicielami branży TSL. Omówiono konsekwencje wojen handlowych  

i zagrożeń w Zatoce Perskiej dla bezpiecznej żeglugi dla dostaw ładunków 

Polska-Azja. 

17 września 2019 r.   

Przedstawiciele Izby spotkali się z przedstawicielami Izby Polska –Gruzja.  

17 września 2019 r.   

W siedzibie Vindexus odbyło się spotkanie z kierownictwem firm białoruskich 

poświęcone potrzebom finansowym firm w relacjach Polska-Białoruś. 

18-19 września 2019 r. 

Prezes Izby był uczestnikiem X Jubileuszowego Smart City Forum w Warszawie. 

23 września 2019 r.   

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział w VIII  

Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech. 

25 września 2019 r.  

W siedzibie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej miało miejsce spotkanie  

z kierownictwem Izby. Omówiono współpracę przy organizacji FRACHT  

i Nawimor - konferencji transportowo-logistycznej współpracy na Jedwabnych 

Szlakach i współpracy biznesowej Polska-Ukraina także na rynkach 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=381753649429303&set=a.110906889847315&type=3


 

 

pozaeuropejskich. 

 

Nadchodzące wydarzenia 

9-10 października 2019 r. Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego 

W Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, która odbędzie się w dniach 9-10 

października 2019 Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz 

Piechociński weźmie udział w: 

Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro 

wszystkich Polaków – wyzwania i zagrożenia na dziś i najbliższe lata”. 

Moderator: dr Krzysztof Janik – b. wielokrotny poseł na Sejm i minister resortu 

spraw wewnętrznych 

Uczestnicy: Janusz Piechociński, Janusz Onyszkiewicz, Michał Kleiber, Tadeusz 

Donocik, gen. bryg. Gromosław Czempiński, gen. bryg. dr Stanisław Woźniak. 

Więcej informacji o wydarzeniu: 

https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl.  

6-10 października 2019 r. Tari Gitex 2019, Dubaj 

Polskie firmy z branży ICT będą mogły skorzystać z promocji na stoisku podczas 

najbliższej edycji targów Gitex 2019 w Dubaju, 6-10 października 2019 r. 

Stoisko zorganizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej branży ICT wśród zagranicznych 

odbiorców. Oferta stoiska skierowana jest do firm, które w targach Gitex biorą 

udział jako zwiedzający lub wystawcy, jak również do tych, które nie wybierają 

się na targi osobiście, ale byłyby zainteresowane promocją swojej oferty  

w trakcie tego wydarzenia. 

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku 

informacyjno-promocyjnym umożliwiamy: 

• skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji  

dla potencjalnych partnerów biznesowych, 

• prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.), 

• wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych 

ekranach (filmy promocyjne, prezentacje itp.). 

https://konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl/


 

 

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i zakwaterowania 

podczas wydarzenia, jak również bilety wejściowe na targi Gitex. 

Kontakt: slawomir_biedermann@parp.gov.pl 

10 października 2019 r. Seminarium „Cudzoziemiec w firmie”, Warszawa 

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 10 października 2019 

r., w Warszawie, w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58.  

Podczas seminarium przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia 

związane z zatrudnianiem cudzoziemców w polskich firmach.  

Udział w seminarium jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają firmy z województw mazowieckiego, 

łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.  

Kontakt:  

Filip Kolmus, filip_kolmus@parp.gov.pl 

Katarzyna Winnicka-Fijałkowska, katarzyna_winnicka@parp.gov.pl 

24 października 2019 r. Spotkania b2b z firmami z Tajwanu, Hotel Regent, 

Warszawa 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach b2b z grupą 31 tajwańskich 

firm, które poszukują w Polsce partnerów biznesowych. Spotkania odbędą się 

24 października 2019 r. w Regent Warsaw  

Przyjeżdżające do Polski w ramach misji gospodarczej firmy reprezentują wiele 

branż, w tym m.in.: 

• elementy złączne i wyroby metalowe (w tym na zamówienie), 

• elektronika konsumencka, 

• komponenty elektroniczne, 

• maszyny, 

• oświetlenie, 

• tekstylia, odzież i akcesoria. 

Spotkania mają charakter indywidualny i są umawiane na konkretną godzinę. 

Na spotkania można się zarejestrować: warsaw@taitra.org.tw 

mailto:agnieszka_promianowska@parp.gov.pl
mailto:filip_kolmus@parp.gov.pl
mailto:katarzyna_winnicka@parp.gov.pl
mailto:warsaw@taitra.org.tw


 

 

Telefonicznie – kontaktując się z Taiwan Trade Center Warsaw pod numerem: 

22 370 52 10, Paulina Biedroń, paulina@ttcw.it.pl 

25 października 2019 r., Spotkania b2b z ukraińskimi firmami IT i medycznymi, 

Warszawa 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach b2b z ukraińskimi firmami z branży IT, 

które odbędą się 25 października 2019 r. w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 

81/83 w Warszawie.  

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. 

Kontakt: 

Oleksandra Perepelytsia 

Tel. 022 432 82 47  

e-mail: oleksandra_perepelytsia@parp.gov.pl 

Targi żywności IV kwartał 2019 r. Korea Płd. 

14 - 17 listopada 2019 r., 2019 Kwangju International Food Fair 

Strona: www.foodshow.kr; 

29 listopada - 2 grudnia 2019 r., 2019 Busan International Food Fair  

Strona: www.bofood.kr; 

30 listopada - 01 grudnia 2019 r., 7th World Food Fair 2019  

Strona: www.worldfoodexpo.co.kr. 

9-14 listopada 2019 r., Mine Safety Study Tour, Indie 

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RP w Indiach, Ambasadą 

Indii w Polsce oraz Polsko-Indyjską Izbą Przemysłowo Handlową, organizuje 

udział polskich przedsiębiorców w Mine Safety Study Tour do Indii w dniach 9 – 

14 listopada 2019 r. Wyjazd organizowany jest dla przedsiębiorców sektora 

wydobywczego; w ramach pobytu proponujemy program spotkań w firmach 

oraz instytucjach branży górniczej, wizyty w kopalniach w Singareni, 

Kottegudem, region Telengana. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 

udziałem w Mine Safety Study Tour, uprzejmie prosimy o zwrotne 

potwierdzenie z podaniem danych przedstawiciela Firmy delegowanego  

do uczestnictwa w tym wydarzeniu Zapytania w sprawie uczestnictwa w misji 

mailto:paulina@ttcw.it.pl
mailto:oleksandra_perepelytsia@parp.gov.pl
http://www.worldfoodexpo.co.kr/


 

 

oraz zgłoszenia udziału przyjmuje: Kontakt Biuro Współpracy z Zagranicą Maria 

Nowakowska tel: 22 630 97 83 e-mail: mnowakowska@kig.pl 

17-19 października 2019 r., Targi CONEXPO BANGLADESH, Dhaka 

CONEXPO BANGLADESH to międzynarodowa wystawa materiałów 

budowlanych, technologii budowlanej, urządzeń, usług związanych z branżą 

budownictwa oraz z branżą nieruchomości. Targi odbędą się w dniach 17-19 

października 2019 r. w Dhace. 

Wydarzenie stanowi świetną platformę marketingową i networkingową  

dla firm z branży oraz dla nawiązania międzynarodowego partnerstwa  

z bangladeskimi firmami. 

Kontakt do organizatorów: 

Conference & Exhibition Management Services Ltd. 

Tel.: +1646 416 7902 

E-mail: contact@cems-healthtourism.com 

Więcej o wydarzeniu: bd.cems-conexpo.com 

5-10 listopada 2019 r. China International Import Expo, Szanghaj 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu już po raz drugi została zaproszona  

do przygotowania udziału Polski w targach China International Import Expo, 

które odbędą się w dniach 5-10 listopada 2019 r. w Szanghaju. 

Targi China International Import Expo to największa tego typu impreza  

w Chinach organizowana z inicjatywy i pod patronatem samego Prezydenta 

Chin - Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję  

do zaprezentowania produktów Państwa firmy. Istotnym celem targów jest 

promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych wysokiej 

jakości. 

W związku z powyższym, pragniemy zaprosić Państwa firmę do uczestnictwa  

w targach poprzez prezentację Państwa firmy i jej produktów w ramach 

wspólnych stoisk branżowych: 

▪ kosmetycznego, 

▪ spożywczego, 

mailto:mnowakowska@kig.pl
https://bd.cems-conexpo.com/
mailto:contact@cems-healthtourism.com
http://bd.cems-conexpo.com/
https://www.trade.gov.pl/pl/f/v/549816/PPE_PL_Zaproszenie%20-%20China%20Import%20Expo%202019.pdf


 

 

▪ usługowego (usługi finansowe, logistyczne, kulturalne, edukacyjne, 

turystyczne, usługi itp.). 

Dla zainteresowanych firm zaoferujemy nie tylko atrakcyjne warunki 

finansowe, ale przede wszystkim dedykowane spotkania z firmami chińskimi, 

agentami oraz dystrybutorami. Przewidywany orientacyjny koszt udziału w tym 

wydarzeniu będzie wynosił 9700 zł netto + VAT. 

Więcej o wydarzeniu: 

https://www.paih.gov.pl/20190524/misja_gospodarcza_targi_china_internatio

nal_import_expo_2019. 
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