
 

 

Nr 10/2019 

 

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. 

 

6 listopada 2019 r., Spotkanie z administracją Guangzhou, Hotel Sangate 

Airport, Warszawa 

W imieniu Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej mamy zaszczyt zaprosić Państwa 

na spotkanie z delegacją z China Council for the Promotion of International 

Trade Guangzhou Committee (CCPIT Guangzhou). Na spotkaniu zostaną 

zaprezentowane inicjatywy i pomysły mające na celu wzmocnienie 

dwustronnego handlu i inwestycji pomiędzy Polską a miastem Guangzhou  

oraz promowanie dwustronnej wymiany handlowej pomiędzy organizacjami 

handlowymi, izbami gospodarczymi i przedsiębiorstwami.  

CCPIT Guangzhou są organizatorem największych w tym regionie Chin targów 

żywności GUANGZHOU INTERNATIONAL FOOD & INGREDIENT FAIR, 

goszczących ponad 1800 wystawców z branży spożywczej, które odbędą się  

w dniach 21-23 maja 2020 roku.  

Spotkanie odbędzie się 6 listopada (środa) o godz. 15.00 w Hotelu Sangate 

Airport (ul. Komitetu Obrony Robotników 32, Warszawa).  

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: info@polandasia.com. 
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Nowi Członkowie Izby 

InterContinental Warszawa 

Hotel InterContinental jest położony w samym centrum Warszawy, w wieżowcu 

o unikalnej i nowoczesnej architekturze. Idealna lokalizacja hotelu umożliwia 

szybki dostęp do najbardziej znanych atrakcji turystycznych. W 2019 roku 

InterContinental został wyróżniony prestiżową nagrodą World Travel Awards 

jako najlepszy hotel w Polsce oraz najlepszy biznesowy hotel w Polsce.  

14 nowoczesnych sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 1340 m2 sprawia, 

że InterContinental to idealne miejsce na międzynarodowe kongresy, 

ekskluzywne spotkania zarządu czy prywatne uroczystości. Goście mogą 

podziwiać panoramę miasta w jednym z 414 elegancko wyposażonych pokoi,  

w tym z 24 nowoczesnych apartamentów. Znajdująca się na miejscu, 

kilkukrotnie wyróżniana przez przewodnik Michelin Resaturacja Platter By Karol 

Okrasa, spełni oczekiwania najwytrawniejszych smakoszy. Dla szukających 

relaksu i wytchnienia nie ma lepszego miejsca niż RiverView Wellness Centre. 

Wyjątkowy basen, jacuzzi, sauny oraz centrum fitness zlokalizowane  

są na najwyższych piętrach hotelu, skąd roztacza się wspaniały widok  

na Warszawę.  

InterContinental Warszawa 

ul. Emilii Platter 49 00-125 Warszawa 

e-mail: warsaw@ihg.com 

www.warszawa.intercontinental.com 

 

Glimarpol Sp. z o.o. 

Glimarpol Sp. z o.o. wyposaża polskie kopalnie w profesjonalne narzędzia 

przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,  

w tym zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.  

Głównymi odbiorcami produktów Glimarpol są kopalnie węgla kamiennego  

i brunatnego, firmy drogowe, firmy z branży rafineryjnej oraz przemysłu 

petrochemicznego. Narzędzia firmy Glimarpol są stosowane w górnictwie, 

kolejnictwie, budownictwie oraz w przemyśle petrochemicznym.  

Firma specjalizuje się w produkcji profesjonalnych narzędzi małej mechanizacji 

własnej konstrukcji, imporcie i dystrybucji narzędzi, sprzedaży szerokiej gamy 

narzędzi, doradztwie technicznym. Glimarpol oferuje także serwis gwarancyjny 
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narzędzi oraz remonty pogwarancyjne.  Firma jest przedstawicielem takich 

marek jak: ATLAS COPCO, ATLAS COPCO PRO, CHICAGO PNEUMATIC, PD PROFI, 

INGERSOLL RAND, YALE, STANLEY, NORBAR i wielu innych.  

Glimarpol Sp. z o.o. 

ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom 

e-mail: biuro@glimarpol.pl 

www.glimarpol.pl 

 

U Członków Izby 

WASKO S.A. 

29 października 2019 r. spółka zależna COIG SA podpisała ze Skarbem Państwa 

– Centrum Zasobów Informatycznych umowę na wykonanie zamówienia 

publicznego „Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych  

i archiwizacji danych. Wartość przedmiotu umowy wynosi 56.076.180, 02 pln 

brutto.  

Gratulujemy! 

LUG Light Factory 

LUG Light Factory już po raz drugi zdobył tytuł Lubuskiego Lidera Innowacji  

w kategorii „Firmy Duże”. 28 października br. odbyła się ceremonia wręczenie 

statuetek laureatom XI edycji konkursu Lider Lubuskiego Biznesu. Kapituła 

nagrodziła najlepsze firmy z województwa lubuskiego. Tytuł Lubuski Lider 

Innowacji w kategorii „Firmy Duże” powędrował do LUG Light Factory.  

To trzecie wyróżnienie biznesowe przyznane spółce w październiku br.,  

7 października 2019 r. firma otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej 

Prezydenta RP w kategorii „Firmy rodzinne”. Kilka dni później, 18 października, 

prezes LUG Light Factory Ryszard Wtorkowski odebrał wyróżnienie „The Best 

Annual Report 2018” przyznane za najlepsze sprawozdanie z działalności. 

Gratulujemy! 

Pronar Sp. z o.o. 

Pronar po raz kolejny triumfuje na targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. 

Kanałowa prasa belująca Pronar HPBK-67HA zdobyła Złoty Medal 

Międzynarodowych Targów Poznańskich.  
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Targi Kielce S.A. 

W październiku w halach wystawowych Targi Kielce S.A. zorganizowano m.in. 

Międzynarodowe Targi Seniora (12.10.2019 r.), I Konferencję Naukowo-

Szkoleniową WETERYNARIA – Praktycy Specjaliści – praktykom pierwszego 

kontaktu (19-20.10.2019 r.) oraz IV Salon Technologii i Wyposażenia  

dla Edukacji/ Kongres Edukacji Przyszłości (22-23.10.2019 r.). 

Nadchodzące wydarzenia w listopadzie: 

• 7.11.2019 r. V Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy; 

• 14-15.11.2019 r. Kongres Polityki Miejskiej, Krajowe Forum Miejskie; 

• 16-17.11.2019 r. Hackathon Idea Kielce; 

• 23-24.11.2019 r. XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych; 

• 23-24.11.2019 r. IX Targi Artykułów dla Zwierząt Domowych; 

• 26-27.11.2019 r. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych MKBR. 

Więcej informacji o wydarzeniach na stronie www.targikielce.pl. 

Sekcja Chiny 

1 października 2019  r.    

W siedzibie GD Poland, członka Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

odbyła się prezentacja dla delegacji koreańskiej Projektu Centrum Polska-Azja. 

W siedzibie GD Poland gościliśmy Prezydenta Gyeongsan, jednego z najbardziej 

uprzemysłowionych miast Korei. Pan Prezydent stał na czele samorządowo-

biznesowej koreańskiej delegacji. Delegacji razem z Felixem Wangiem, 

przewodniczącym Sekcji Chiny przedstawiliśmy ofertę azjatyckich Centrów 

Handlowych w ramach Projektu Centrum Polska-Azja. 

3 października 2019  r.     

W siedzibie GD Poland omówienie oferty dla Gyeongsan City - budowa centrum 

ekspozycyjnego dla firm z tego miasta. 

3 października 2019  r.  

W siedzibie GD Poland omówiono propozycję udostępniania powierzchni 

handlowych firmom koreańskim, indonezyjskim oraz uzbeckim. 
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3 października 2019  r.     

W siedzibie EXPO Ptak w Nadarzynie odbyła się prezentacja Projektu Centrum 

Polska-Azja. 

18 października 2019  r.     

Władze miasta Xucheng (Henan, Chiny) oraz Polsko-Chińska Główna Izba 

Gospodarcza zaprosili przedstawicieli Izby na Seminarium Handlowo-

Inwestycyjne Chiny (Xuchang, Henan) - Polska. Na Seminarium Prezes Izby 

Janusz Piechociński przedstawił perspektywę współpracy Chiny-Polska i Projekt 

Centrum Polska-Azja. 

18 października 2019  r.     

W siedzibie GD Poland miało miejsce spotkanie z liderami społeczności chińskiej 

na Mazowszu. Omówiono możliwości współpracy na rynkach Azji Centralnej  

i Unii Celnej. Nasi Partnerzy oczekują od Izby przygotowania pełnej oferty 

polskiej żywności na chiński rynek. 

19 października 2019  r.    

W siedzibie GD Poland omówiono ofertę dla Gyeongsan City - budowę centrum 

ekspozycyjnego dla firm z tego miasta, możliwości dystrybucji poprzez 

azjatyckie Centra handlowe kosmetyków z Korei w UE. 

22 października 2019  r.      

Spotkanie z delegacją chińskich przedstawicieli sieci handlowych (łącznie ponad 

5 tysięcy sklepów w 6 prowincjach). Prezentacja polskiej oferty: wyroby 

mleczne, słodycze, kosmetyki, napoje. 

23 października 2019  r.    

Prezesa Izby z grupą chińskich przedstawicieli sieci handlowych odwiedził 

siedzibę Mlekpolu w Grajewie. Na spotkaniu z kierownictwem działu eksportu  

zaprezentowano chińskie potrzeby i przedstawiono ofertę mleka UHT i mleka  

w proszku Mlekpolu.  

24 października 2019  r.     

W restauracji "Czerwony Wieprz" w ramach kolacji podsumowano pierwsze  

2 dni pobytu właścicieli sieci handlowych z Chin zainteresowanych zakupem 

polskiej żywności. Niestety brak możliwości eksportu wołowiny i wieprzowiny 



 

 

znacząco osłabia nasze możliwości eksportowe. W tej sprawie Izba 

przygotowuje wystąpienie do polskiego resortu rolnictwa. Podaż 

poszukiwanych części kurczaka mimo rozszerzenia listy zakładów, które mogą 

eksportować do Chin jest zdecydowanie poniżej chińskich potrzeb.  

25 października 2019  r.     

Na południu Polski goście z Chin przeprowadzili rozmowy z producentami 

soków, napojów, płatków śniadaniowych. Izba przygotowuje całościową ofertę 

na Chiny w tym zakresie. Prosimy o nadsyłanie ofert na adres 

info@polandasia.com.   

25 października 2019  r.     

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie z Ambasadorem Uzbekistanu. 

Omówiono ofertę GD Poland organizacji salonu wystawowego tkanin  

i wyrobów bawełnianych oraz możliwości sprzedaży w Wólce Kosowskiej 

suszonych owoców z Azji Centralnej. 

25 października 2019  r.     

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie z kierownictwem UPS Polska. 

Omówiono potencjał przesyłek 7 centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. 

Przedstawiono oferty Centrum Polska-Azja.  

28 października 2019  r.     

Miała miejsce konferencja telefoniczna z przedstawicielami chińskich firm. 

Omówiono oferty polskich wyrobów mlecznych do kilku prowincji,  

a także Wykorzystanie potencjału azjatyckich Centrów Handlowych  

dla promocji polskich produktów. Poruszono również temat eliminacji barier 

we wzroście turystyki przyjazdowej z Chin do Polski. 

31 października 2019  r.     

W siedzibie GD Poland omówiono oferty inwestycyjnych firm kapitału 

chińskiego, możliwości sprzedaży na rynek polskiej mąki ziemniaczanej i olei 

roślinnych. 
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Sekcja Indonezja 

16-19 października 2019  r.    

Przedstawiciele Członka Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Everest Work 

Solution Sp. z o.o. brali udział w Polskiej Misji Biznesowej do Indonezji z okazji 

34. Targów - Trade Expo Indonesia 2019. Misja była organizowana  

przez Ambasadę Indonezji w Warszawie. Targi otworzył osobiście prezydent 

Indonezji Joko Widodo. Trade Expo Indonesia to znakomita szansa  

na nawiązanie kontaktów biznesowych nie tylko z firmami z Indonezji,  

ale także z firmami z pozostałych krajów grupy ASEAN. Everest Work Solution 

Sp. z o.o brał udział w rozmowach biznesowych na Trade Expo Indonesia 2019 

oraz 16.10.2019 był obecny na kolacji wydanej przez Ambasador Indonezji  

w Polsce na cześć Polskiej Misji Biznesowej. Natomiast 17.10.2019 w obecności 

Wiceministra Spraw Zagranicznych Indonezji oraz Ambasador Polski w Indonezji 

-Everest Work Solution Sp. z o.o podpisał umowę o współpracy z jedną  

z największych indonezyjskich agencji rekrutacyjnych. 

 

Sekcja Korea 

1 października 2019  r.     

W siedzibie GD Poland miała miejsce prezentacja dla delegacji koreańskiej 

Projektu Centrum Polska-Azja. 

W siedzibie GD Poland gościliśmy Prezydenta Gyeongsan , jednego z najbardziej 

przemysłowych miast Korei. Pan Prezydent stał  na czele samorządowo-

biznesowej koreańskiej delegacji na zorganizowanych przez Partnera Izby 

Hansei Polska B2B. Delegacji razem z Felixem Wangiem przewodniczącym 

Sekcji Chiny przedstawiliśmy ofertę azjatyckich Centrów Handlowych, w ramach 

Projektu Centrum Polska-Azja. 

1 października 2019  r.     

W siedzibie ACTION przedstawiliśmy kierownictwu delegacji samorządowo-

biznesowej miasta Gyeongsan polski rynek e-handlu, potencjał polskiego 

sektora TSL i możliwości dystrybucji towarów koreańskich po całej UE. 

Przedstawiliśmy także polską ofertę w exporcie zdrowej żywności  

na przykładzie działań Action w Chinach. 

 



 

 

10 października 2019  r.     

W hotelu Hilton spotkanie z okazji 30-lecia nawiązania stosunków 

dyplomatycznych Polska-Korea zorganizowanego przez Ambasadę Korei  

i KOTRA. Wcześniej, odbyły się spotkania B2B branży kosmetycznej Korei  

i Polski. Gościom z Korei przedstawiliśmy Projekt Centrum Polska-Azja. 

24 października 2019  r.     

W czasie polsko-koreańskich B2B przeprowadziliśmy rozmowy z Moon Hyeon 

Seion z KOSME ( Korea SMEs and Startups Agency). Przedstawiliśmy nowe 

możliwości współpracy małych i średnich firm w ramach Projektu Centrum 

Polska-Azja. 

24 października 2019  r.     

Miało miejsce spotkanie z Lee Mi-Hye przedstawicielką Województwa 

Chungcheongbuk-Do z Korei. Omówiliśmy możliwości współpracy  

z mazowieckimi organizacjami biznesu, udział firm w targach i wystawach  

i naszą ofertę budowy stałej koreańskiej ekspozycji w GD Poland. 

29 października 2019  r.     

Odbyły się spotkania B2B z koreańskimi firmami w hotelu Sobieskim.  

31 października 2019  r.     

Omówiono ofertę dla kilku samorządów koreańskich zainteresowanych 

utworzeniem stałej ekspozycji w Warszawie produktów i usług koreańskich 

małych i średnich firm.  

 

Sekcja Unia Celna Kraje Azji Centralnej 

2 października 2019  r.     

Odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Sekcji Unia Celna, Kraje Azji 

Centralnej, na którym omówiono ofertę z Uzbekistanu i Kazachstanu dostaw  

do UE ziół i tkanin.  

14 października 2019  r.     

W siedzibie EuroEnergoCommerce odbyło się spotkanie z białoruskimi firmami 

zainteresowanymi w dostawach do Polski domów drewnianych. 

 



 

 

20 października 2019  r.     

W siedzibie Ambasady odbyło się spotkanie z Ambasadorem Uzbekistanu. 

Przedstawiliśmy ofertę dla Rządu w Taszkiencie stworzenia stałej ekspozycji 

wyrobów uzbeckich przedsiębiorców w Centrum Polska-Azja. 

25 października 2019  r.     

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie z Ambasadorem Uzbekistanu. 

Omówiono ofertę GD Poland organizacji salonu wystawowego tkanin  

i wyrobów bawełnianych , możliwości sprzedaży w Wólce Kosowskiej suszonych 

owoców z Azji Centralnej. 

 

Sekcja Wietnam 

3 października 2019  r.     

Miało miejsce spotkanie z liderami społeczności wietnamskiej na Mazowszu 

oraz  zaprezentowano Projekt Centrum Polska-Azja.  

30 października 2019  r.     

Omówiono wyniki misji gospodarczej szefa Sekcji do Hanoi, w tym możliwości 

kooperacji w zakresie produkcji w Wietnamie w oparciu o polskie rozwiązania 

techniczne sprzętu rolniczego, transportowego i oczyszczania miast. 

31 października 2019  r.     

Miało miejsce spotkanie z liderami społeczności wietnamskiej na Mazowszu,  

na którym omówiono stan realizacji Projektu Centrum Polska-Azja  

oraz przygotowanie oferty polskich produktów dla firm diaspory wietnamskiej 

w Europie Zachodniej. 

 

Sekcja Turcja 

3 października 2019  r.     

W Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano Projekt 

Centrum Polska-Azja.  

8 października 2019  r.     



 

 

W Hotelu Sangate odbyło się spotkanie z liderami diaspory tureckiej  

na Mazowszu. Omówiono Projekt Centrum Polska-Azja i współpracę w 

organizacji konferencji i B2B. Uzgodniono powołanie Sekcji Turcja w Izbie  

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. 

31 października 2019  r.     

W siedzibie AEEC w Wólce Kosowskiej odbyła się prezentacja Projektu Centrum 

Polska-Azja. 

 

Inne wydarzenia 

1 października 2019  r.     

Koncert Juniorzy Seniorom - wspólna inicjatywa Fundacji Polonia Union i Zdążyć 

z Pomocą. Kilkunastoletni muzycy prezentowali swój dorobek warszawskim 

seniorom. Wielkie gratulacja dla Prezesa Kowalskiego i Państwa Skarżyńskich za 

konsekwentną współpracę w działalności kulturalnej. 

3 października 2019  r.       

Miało miejsce spotkanie z reprezentacją małych browarów. Omówiono 

możliwości eksportu do azjatyckich hoteli i restauracji w UE. 

3 października 2019  r.     

W siedzibie Jakon, członka Izby, omówiono możliwości udziału firmy  

w projektach inwestycyjnych kapitału koreańskiego. 

3 października 2019  r.     

W siedzibie Vindexus dyskutowano o realizacji Projektu Centrum Polska-Azja. 

5 października 2019  r.     

Prezes Izby odbył spotkania z kierownictwem uczelni warszawskich w sprawie 

kształcenia studentów z Azji. 

8 października 2019  r.     

Spotkanie z kierownictwem indyjsko-polskiej spółki specjalizującej się  

w wprowadzaniu polskich produktów na rynek indyjski. Prezes Izby przedstawił 

koncepcję stałej ekspozycji towarów indyjskich w Wolce Kosowskiej jako hub  

na UE w e-handlu. 



 

 

8 października 2019  r.     

W siedzibie członka Izby JAKON omówiono procesy projektowania i budowania 

w ramach Projektu Centrum Polska-Azja. Izba przygotowuje katalog ofert 

nieruchomości na pograniczu powiatów piaseczyńskiego i pruszkowskiego.  

9 października 2019  r.     

Prezes Izby Janusz Piechociński jako Gość Specjalny uczestniczył w siedemnastej 

edycji Międzynarodowej Konferencji i Wystawy NAFTA-GAZ-CHEMIA 2019  

w Warszawie.  

9 października 2019  r.    

Członkowie Izby wzięli udział w PAIH Forum Biznesu  na Stadionie Narodowym. 

Blisko 100 ekspertów i partnerów Agencji przybliżyło polskiemu sektorowi MŚP 

możliwości ekspansji zagranicznej. Warsztaty sektorowe, panele o odległych 

rynkach oraz debaty na temat eksportuj i inwestycji przyciągnęły uwagę ponad 

blisko 5 tys. przedsiębiorców. Natomiast na wieczorną sesję networkingową 

przybyło około tysiąc osób. 

9 października 2019  r.     

Prezes Izby wziął udział w IX Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego  

w debacie 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. 

Komentarz Prezydenta: Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Wicemarszałek Sejmu 

Barbary Dolniak. 

Prezes Izby omówił konsekwencje wzrostu napięcia międzynarodowego  

na sytuację polskiej gospodarki, możliwości eksportowe i zagrożenia dla dobrej 

internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. 

16 października 2019  r.      

W Ratuszu Nadarzyna obyło się spotkanie z kierownictwem Gminy, na którym 

zaprezentowano Projekt Centrum Polska-Azja, możliwości współpracy Gmin 



 

 

powiatu piaseczyńskiego i pruszkowskiego oraz udziału w Projekcie firm  

z Gminy Nadarzyn. 

16 października 2019  r.     

Spotkanie z Marcinem Królskim z Relopack Solutions, na którym omówiono  

formę udziału w Projekcie Centrum Polska-Azja, wykorzystanie pochłaniaczy 

wilgoci w transportach do Azji oraz udział firmy w dostawach do Polski techniki 

na budowy kapitału koreańskiego. 

16 października 2019  r.     

Miało miejsce „Spotkanie z muzyką sakralną i oratoryjno–kantatową” z okazji 

dnia papieskiego. To kolejne kulturalne wydarzenie zorganizowane  

przez członków Izby Polska-Azja.  

20 października 2019  r.     

Prezes Izby Janusz Piechociński był gościem w radio  "Weszło".  

20 października 2019  r.     

W siedzibie członka Izby Horus-Energia omówiono sytuację na rynku 

biogazowni rolniczych i przemysłowych, możliwości eksportu generatorów 

Horusa do Centralnej Azji, ofertę Horus dla wykonawców koreańskich  

na budowach w Dąbrowie Górniczej i Policach. 

21 października 2019  r.      

W siedzibie UPS Polska Prezes Izby omówił  Projekt Centrum Polska-Azja  

i potencjał transportu lotniczego w realizacji popytu na dostawy z Polski  

do krajów Azji. 

24 października 2019  r.     

Członkowie Izby wzięli udział w zorganizowanych przez Taiwan Trade Center 

Warsaw wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości spotkaniach  

handlowych polskich i tajwańskich firm.  

25 października 2019  r.     

W trakcie Kongresu Firm Rodzinnych Prezes Izby omówił możliwości 

współpracy austriacko-polskiej na rynkach azjatyckich z przedstawicielem 

członka Izby Uniconsult-Wick & Partner Heinzem Pascherem. 

 



 

 

29 października 2019  r.     

W Krakowie Prezes Izby Janusz Piechociński wziął udział w Konferencji 

Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem. 

Prezes omówił azjatyckie możliwości biznesowe dla polskich przewoźników  

i operatorów logistycznych. 

30 października 2019  r.     

Miało miejsce spotkanie z polską grupą biznesową, która opatentowała kilka 

nowych leków i preparatów na bazie propolisu. Omówiono możliwość 

sprzedaży produktów do Krajów Azji 

 

Nadchodzące wydarzenia 

6-7 listopada 2019 r., Konferencja Energetyczna EuroPOWER, Warszawa 

30.edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która  odbędzie się  

6 – 7 listopada 2019 r. w Hotelu Westin w Warszawie. 30. Edycja skupi się m.in. 

na współpracy Polski z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie 

wymiany doświadczeń oraz współpracy technologicznej w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego. EuroPOWER od początku powstania stawia 

sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach  

dot. sektora energetycznego w Polsce oraz w regionie CEE. 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://konferencjaeuropower.pl. 

18 listopada 2019 r.,  Kongres Nowoczesnej Dystrybucji,  Warszawa 

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji 2019 odbędzie się 18 listopada br. w hotelu 

Hilton w Warszawie. Kongres to pierwsze tego typu wydarzenie z udziałem 

prezesów 16 międzynarodowych sieci handlowych, którzy – jako prelegenci- 

wyznaczą strategiczne kierunki działania sektora handlu w Polsce w trzech 

obszarach: 

• Nowe technologie i transformacja cyfrowa 

• Nowy model biznesu 

• Perspektywy współpracy handlu, przetwórstwa i dystrybucji.  

Więcej o wydarzeniu na stronie: www.dystrybucja.pl. 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6595057859623436288/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3ByDdBCoXmRVatxoJTgG%2Bwrw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6595057859623436288/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3ByDdBCoXmRVatxoJTgG%2Bwrw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6595057859623436288/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3ByDdBCoXmRVatxoJTgG%2Bwrw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6595057859623436288/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3ByDdBCoXmRVatxoJTgG%2Bwrw%3D%3D
http://konferencjaeuropower.pl/
http://www.dystrybucja.pl/


 

 

27-28 listopada 2019 r. Konferencja NaviRail, Szczecin 

W dniach 27-28 listopada 2019 r. w Szczecinie odbędzie się konferencja 

NaviRail. Jej celem jest stworzenie lepszych warunków dla wzrostu 

przeładunków, a co za tym idzie, rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu.  

W dyskusji przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem 

kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową, portami morskimi  

i śródlądowymi, a także centrami logistycznymi pragniemy zidentyfikować 

problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania. Do uczestnictwa  

w wydarzeniu zaproszeni zostali politycy i samorządowcy, przedstawiciele 

urzędów, instytucji, uczelni i firm, w tym Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja Janusz Piechociński. 

Więcej o wydarzeniu na stronie: https://navirail.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. 
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