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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.

Sukces Izby
Od 2 lat Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja konsekwentnie współpracuje
z J.E. Ambasadorem Bakhrum Babajewem i Ambasadą Uzbekistanu w Polsce.
W efekcie, w Uzbekistanie rośnie zainteresowanie polskim rynkiem i ofertą
polskich przedsiębiorstw.
Efektem tych działań w dniach 18-22 listopada br. w Polsce przebywała
delegacja firm tekstylnych z Uzbekistanu. 19 listopada br. w GD Poland odbyło
się spotkanie z polskimi firmami. W składzie uzbeckiej delegacji byli dyrektorzy
z resortów rządowych i liderzy 17 firm. Gościom z Uzbekistanu przedstawiliśmy
ofertę w ramach Projektu Centrum Polska-Azja oraz oferty polskich firm.
Wraz z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce dokonaliśmy prezentacji
pawilonów handlowych z produktami tekstylnymi w GD Poland. Produkty
z Uzbekistanu cieszyły na Międzynarodowych Targach Tekstylnych Fast Textile
w EXPO Ptak dużym zainteresowaniem. Ambasada Uzbekistanu
poinformowała, że w czasie Targów producenci nici i tkanin bawełnianych
oraz wełnianych z Uzbekistanu podpisali umowy na dostarczenie produktów
do Europy za 17 mln dolarów. W nadchodzących miesiącach Izba będzie

konsekwentnie kontaktować firmy z obu krajów i promować ofertę polskich
firm w Uzbekistanie.
Raport o innowacyjności
Izba Polska-Azja oraz Piechociński Consulting wraz ze środowiskiem biznesu
koreańskiego w Polsce przygotowuje Raport o możliwości współpracy
w zakresie innowacyjności miedzy Polską i Koreą. W podsumowaniu Raportu
znajdzie się zestawienie oferty polskich innowatorów dla małej i średniej
koreańskiej przedsiębiorczości. Raport zostanie w grudniu przekazany
koreańskiej Agencji Małej i Średniej Przedsiębiorczości (odpowiednik polskiej
PARP), przetłumaczony na koreański i upowszechniony w środowisku biznesu
koreańskiego. Od stycznia firmy umieszczone w Raporcie otrzymają oferty
współpracy ze strony koreańskiej, a w maju w Warszawie wraz z Hansei Polska
Izba planuje organizację FORUM Innowatorów w Warszawie, na które
przyjedzie ponad 50 koreańskich firm.
Firmy zainteresowane współpracą w tym zakresie firmy prosimy o nadsyłanie
informacji o swoich innowacyjnych ofertach na info@polandasia.com.
Informujemy, że informacje o Członkach Izby Przemysłowo-Handlowej PolskaAzja zostały już zawarte w Raporcie.

Nowi Członkowie Izby
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska jest zaufanym partnerem
zapewniającym bezpieczeństwo, ochronę oraz rozwiązania na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie
badań, inspekcji, ekspertyz i certyfikacji w całym łańcuchu dostaw i produkcji.
Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu we współpracy z przemysłem TÜV
SÜD Polska jest fundamentem zaufania, koncentruje się na nowych
technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach dla:
•
•
•
•

energetyki;
infrastruktury i kolei;
mobility & Automotive;
nieruchomości;

• ochrony zdrowia, farmacji, wyrobów kosmetycznych i chemii gosp.;
• produkcji przemysłowej;
• branży retail i przemysłu rolno-spożywczego.
TÜV SÜD Polska oferuje kompleksowe rozwiązania na każdym etapie rozwoju
biznesu: szkolenia, audytowanie i certyfikację systemów zarządzania, inspekcje,
badania i certyfikację wyrobów, usługi eksperckie.
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
ul. Podwale 17
00-252 Warszawa
tuv@tuv-sud.pl
www.tuv-sud.pl

U członków Izby
CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.
CCIC Intermodal Depo Dunikowo: W regionie powstaje najnowocześniejszy
suchy port przeładunkowy - ciężarówki będą miały swoją "płytę lotniskową".
Grupa CSL rozpoczyna pracę przy projektach budowlanych, a terminal będzie
gotowy w drugiej połowie 2022 roku. CCIC Intermodal Depo Dunikowo
to terminal, w którym będą odbywały się przeładunki kontenerów oraz naczep
intermodalnych. To pierwsza taka inwestycja w regionie. Budowa terminalu
pozwali na wdrożenie nowych możliwości logistycznych.
Terminal będzie najczęściej obsługiwał transporty z Chin i otworzy połączenie
na zachodnią Europę oraz Skandynawię. Obecnie towar ten trafia do Szczecina
przez największe porty w Europie takie jak Hamburg czy Gdańsk, niewiele z nich
trafia bezpośrednio do Szczecina. Transport odbywa się również jedwabnym
szlakiem. Pociągiem, który jedzie bezpośrednio do Łodzi czy Poznania.
Co się zmieni?
"Ostatnia mila" z Łodzi czy z Poznania, odbywała się za pośrednictwem
samochodów.
- My chcemy takie połączenia budować kolejowo - mówi prezes CCIC

Przemysław Hołowacz - atutami kolei jest to, że towar w kontenerach może być
cięższy. Naciski na osie w kolei to 22,5 t, a w przypadku samochodów 11,5 t.
Dla naszego regionu oznacza to również spore zmiany - podłączenie do sieci
kolejowych - od Skandynawii aż do Słowenii. Za tymi zmianami idzie jedna
ważna i kluczowa sprawa, w naszym regionie będzie pojawiać się więcej
towaru. CCIC to najnowocześniejszy terminal w Polsce i wyzwanie
architektoniczne. Wybudowane zostanie idealnie równe podłoże w suchym
porcie, niczym płyta lotniska. Planowana jest również rekonstrukcja torów,
które obecnie już znajdują się w tym miejscu. Atutem terminalu
jest niewątpliwie to, że jest długi. To pozwoli utworzyć tor o długości 900
metrów, co oznacza przeładunek bez konieczności dzielenia składu na części.
Wartość terminala to 80,5 miliona zł netto. Na miejscu będzie znajdować się 9
miejsc parkingowych, 2 suwnice typu eRTG, 2 ciągniki portowe, 2 naczepy
portowe do transportu kontenerów. Terminal obsłuży również naczepy
intermodalne, które są bardzo popularne w Skandynawii. Na terminalu będzie
można składować 1400 pełnych TEU jednorazowo. Maksymalna liczba
kontenerów do przeładunku to 130 tys. TEU.
Spółka CSL otrzymała grant ponad 35 milionów zł na wykonanie inwestycji.
Do 17 stycznia podpisane zostaną umowy z CUPT, rozpoczną się dalsze projekty
budowlane. Gotowy jest plan zagospodarowania oraz plany środowiskowe.
W drugiej połowie 2022 roku CCIC Intermodal Depo Dunikowo ma rozpocząć
działalność.
Gratulacje!

Sekcja Chiny
5 listopada 2019 r.
W siedzibie GD Poland spotkanie Sekcji Chiny, na którym omówiono oferty
polskiego sektora mleczarskiego, możliwości eksportu do Azji mączki
ziemniaczanej oraz ofertę GD Poland otwarcia salonów wystawowych małej
i średniej przedsiębiorczości dla miast z Korei.
6 listopada 2019 r.

Spotkanie kierownictwa Izby z kierownictwem delegacji China Council for the
Promotion of International Trade Guangzhou Committee. Omówiono zasady
współpracy Komitetu z Chińsko-Polską Izbą Gospodarczą i Izbą PrzemysłowoHandlową Polska-Azja. Przedstawiono Projekt Centrum Polska-Azja.
6 listopada 2019 r.
Spotkanie przedsiębiorców polskich i chińskich z GD Poland z delegacją China
Council for the Promotion of International Trade Guangzhou Committee.
Prezentacja oferty udziału w targach Rolnych w Guangzhou i możliwości
eksportu polskiej żywności do Chin. W spotkaniu uczestniczyły także firmy
diaspory chińskiej w Polsce.
13 listopada 2019 r.
W siedzibie GD Poland omówienie oferty dla koreańskich miast utworzenia
salonów wystawowych ich produktów na Europę Centralną.
19 listopada 2019 r.
W GD Poland odbyło się spotkanie z uzbeckimi firmami. W składzie uzbeckiej
delegacji dyrektorzy z Resortów Rządowych i liderzy 17 firm. Gościom
z Uzbekistanu przedstawiono ofertę w ramach Projektu Centrum Polska-Azja
i oferty polskich firm. Omówiono możliwości współpracy w zakresie logistyki
i dystrybucji i eksportu polskiej techniki rolniczej i przetwórstwa
do Uzbekistanu.
19 listopada 2019 r.
W siedzibie GD Poland spotkanie z chińskimi współpracownikami Cargo Partner
reprezentującymi Hongkong i Centralne Chiny z członkami Sekcji Chiny.
Przedstawiono Projekt Centrum Polska-Azja i możliwości znajdowania nowych
importerów polskich produktów poprzez chińskie firmy sektora TSL działające
na Jedwabnym Szlaku.

Sekcja Indie i Sri Lanka
3-7 listopada 2019 r.
Na Sri lance przebywał przedstawiciel Izby Polska-Azja i promował Projekt
Centrum Polska-Azja w ramach Forum Gospodarczego z okazji uruchomienia
stałych lotów LOT-u do Colombo

Sekcja Indonezja
25 listopada 2019 r.
Ambasador Republiki Indonezji w Warszawie zaprosiła przedstawicieli Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja na Podsumowujące Miniony Rok
Spotkanie Biznesowe dla firm współpracujących, lub planujących współpracę
z Indonezją. Ze strony Izby w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uAvionics
Technologies,
Cervic
Robotics,
Polish
Forwarding
Company
oraz EuroEnergoCommerce. Przewodnicząca Sekcji Indonezja Pani Monika
Barzyc-Denisiewicz zapewniła liczny udział firm Izby w spotkaniu.
Podczas spotkania Pani Ambasador podsumowała miniony rok, informując
jednocześnie o potencjale i możliwościach konkretnej współpracy
w nadchodzącym roku.
Dane pokazują, że gospodarka Indonezji jest stabilna i rozwija się w dobrym
tempie, które pozwoli Indonezji w niedługim czasie zająć miejsce w pierwszej
dziesiątce gospodarek świata.

Sekcja Korea
7 listopada 2019 r.
W siedzibie Hansei Polska, z udziałem Prezesów polskich spółek budowlanych,
odbyło się spotkanie, na którym omówiono możliwości wykorzystania polskiego
potencjału firm budowlanych na placach budów inwestycji koreańskich
w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym budowie Zakładu Polimerów i baterii
do samochodów elektrycznych w Dąbrowie Górniczej.
12 listopada 2019 r.
W Hansei Polska omówiono stan przygotowań do konferencji firm
innowacyjnych kapitału koreańskiego i polskiego w maju 2020.
13 listopada 2019 r.
W Hansei Polska omówiono realizację zlecenia przygotowania Raportu
o współpracy innowacyjnych koreańskich i polskich firm.
14 listopada 2019 r.

W Hansei Polska omówiono przygotowanie oferty programowej na polskokoreańskie Forum Innowacyjności w maju 2020.
20 listopada 2019 r.
Spotkanie z kierownictwem EkoEnergii, na którym omówiono doświadczenia
polskiej firmy w realizacji kontraktów z firmami kapitału azjatyckiego
na przykładzie budowy spalarni odpadów komunalnych w Krakowie.
22 listopada 2019 r.
W Hansei Polska omówienie stanu negocjacji z Hyundai Eng. i zaangażowania
polskich firm budowlanych i energetycznych w inwestycji Polimery Police.
Zatwierdzenie oferty stałej ekspozycji koreańskiego biznesu w GD Poland
i udziału w jej realizacji diaspory koreańskich przedsiębiorców.
Omówienie Raportu o polskiej innowacyjności i stanu przygotowań do Forum
Innowacyjności Polska-Korea w maju 2020.

Sekcja Unia Celna Kraje Azji Centralnej
4 listopada 2019 r.
W siedzibie EuroEnergoCommerce odbyło się spotkanie z Przewodniczącym
Sekcji Unia Celna Azja-Centralna, na którym omówiono eksport polskich
wyrobów mleczarskich do Krajów Unii Celnej, przygotowania do wizyty firmy
deklarującej dostawy domów drewnianych oraz współpracę logistyczną PolskaBiałoruś.
4 listopada 2019 r.
W siedzibie Vindexus rozmowy o polskim eksporcie na rynki Unii Celnej,
wsparciu w promocji eksportu usług finansowych oraz potrzebach polskich
inwestorów na terenie Białorusi i Kazachstanu.
20 listopada 2019 r.
Omówienie możliwości eksportu usług budowlanych na rynki Białorusi,
Kazachstanu, Rosji i Uzbekistanu.
22 listopada 2019 r.

W siedzibie EuroEnergoCommerce omówienie aktywności członków Izby
na rynku białoruskim w 3 i 4 kwartale 2019 r. Omówiono także przygotowania
do spotkania z działem ekonomicznym Ambasady Białoruskiej oraz konsorcjum
firm energetycznych polskich i chińskich zainteresowanych rynkiem Unii Celnej
i współpracy z firmami białoruskimi. Przygotowanie oferty polskich i chińskich
firm modernizacji oczyszczalni ścieków w Kazachstanie i Uzbekistanie.

Sekcja Turcja
22 listopada 2019 r.
Spotkanie z liderami społeczności tureckiej na Mazowszu. Omówienie stanu
realizacji Projektu Centrum Polska-Azja.

Sekcja Wietnam
14 listopada 2019 r.
W siedzibie ASG omówienie dokumentu rządowego o wsparciu
internacjonalizacji wietnamskich firm w UE. Omówiono wnioski dla diaspory
wietnamskiej i polskiej przedsiębiorczości w procesie wdrażania Umowy
o wolnym handlu UE-Wietnam.
18 listopada 2019 r.
Spotkanie z liderem społeczności wietnamskiej, omówienie inicjatywy
przedsiębiorców wietnamskich powołania Wietnamsko-Polskiej Izby
Handlowej.
23 listopada 2019 r.
W siedzibie ASG spotkanie w sprawie polskiej oferty na wieprzowinę, wołowinę
i kurczaka do Wietnamu.

Inne wydarzenia
4 listopada 2019 r.

W siedzibie Motortest (dystrybutor Hyundai) w Warszawie prezentacja
Projektu Centrum Polska-Azja i udziału w Projekcie azjatyckich firm z sektora
motoryzacyjnego i ich polskich partnerów.
5 listopada 2019 r.
W EXPO XXI Prezes Izby Janusz Piechociński wziął udział w interesującej
konferencji o Jedwabnym Szlaku i szansach polskiego sektora TSL. W dyskusji
zwrócił uwagę na wielki potencjał współpracy diaspor azjatyckich w Polsce
i przedstawił Projekt Centrum Polska-Azja.
6 listopada 2019 r.
Podczas I dnia Konferencji Energetycznej EuroPOWER Prezes Izby
przeprowadził rozmowy z azjatyckimi firmami energetycznymi działającymi
na polskim rynku. Polski sektor energetyczny gromadzi wiedzę o transformacji
azjatyckich systemów energetycznych i nowinkach technicznych, a firmy mają
już praktyczne doświadczenie współpracy z firmami koreańskimi i chińskimi.
6 listopada 2019 r.
Członkowie Izby Fundacja „Zdążyć z pomocą” i EuroEnergoCommerce
w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi zorganizowali Koncert „LEĆ
NASZ ORLE” z okazji Święta Niepodległości.
6 listopada 2019 r.
Odbyło się spotkanie z kierownictwem Polsko-Gruzińskiej Izby Gospodarczej.
Omówiono udział Izby Gruzińskiej w Projekcie Centrum Polska-Azja, możliwości
wystawiennicze produktów gruzińskich w GD Poland oraz udział firm z Gruzji
w misjach gospodarczych do Azji.
7 listopada 2019 r.
W siedzibie GD Poland miało miejsce spotkanie mazowieckich liderów
przedsiębiorców chińskich, tureckich i wietnamskich z delegacją biznesu
z Białorusi. Zaprezentowano białoruską ofertę domów modułowych
i drewnianych. Omówiono współpracę na Jedwabnym Kolejowym Szlaku.
8 listopada 2019 r.

W nowej siedzibie działu handlowego WIPASZ S.A. prezentacja dla branży
drobiarskiej Projektu Centrum Polska-Azja i możliwości wykorzystania diaspory
azjatyckiej w Polsce dla zwiększenia eksportu drobiu.
12 listopada 2019 r.
Wywiad Prezesa Izby Janusza Piechocińskiego dla
TV Rzeczpospolitej
o światowej i polskiej gospodarce pod koniec roku, wyzwaniach dla nowego
rządu. Link do wywiadu:
https://www.youtube.com/watch?v=UmS0jbQLcWY
12 listopada 2019 r.
Spotkanie z branżą handlową w sprawie uruchomienia hali eksportowej polskiej
żywności w GD Poland.
13 listopada 2019 r.
Prezes Izby wziął udział w VII Kongresie Makroekonomicznym zorganizowanym
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
14 listopada 2019 r.
Spotkanie z producentami bio-leków z produktów pszczelich. Omówienie
możliwości uruchomienia produkcji na rynki azjatyckie w Wietnamie i Chinach.
15 listopada 2019 r.
Spotkanie z kierownictwem Gminy Lesznowola, na którym omówiono realizację
Projektu Centrum Polska-Azja.
15 listopada 2019 r.
Na targach przemysłowych w Expo Ptak w Nadarzynie, liczne spotkania
z firmami kapitału polskiego zainteresowanymi udziałem w Forum
Innowacyjności Polska-Korea w maju 2020 w Warszawie. Przedstawienie
Projektu Centrum Polska-Azja.
18 listopada 2019 r.
I Kongres Nowoczesnej Dystrybucji „Przyszłość – wspólne wyzwania”.
Na
Kongresie
liczna
obecność
Członków
Izby
Polska-Azja.
Aby zrozumieć dzisiejsze trendy w mechanizmach globalizacji UE-Azja,
po Kongresach Przemysłu, Jedwabnych Szlakach czas na modernizację handlu

i dystrybucji. Prezes Izby przedstawił firmom handlowym Projekt Centrum
Polska-Azja.
20 listopada 2019 r.
Na Międzynarodowych Targach Tekstylnych Fast Textile w EXPO PTAK
przedstawiciele Izby spotkali się z wystawcami z Chin, Tajwanu, Turcji,
Uzbekistanu, Indii i Pakistanu. Informowano o potencjale Centrów Handlowych
Wólki Kosowskiej i Projekcie Centrum Polska-Azja. Po kryzysie lat 90. W polskiej
branży tekstylnej i odzieżowej widać stabilizację potencjału i istotną zmianę
produktową.
25 listopada 2019 r.
Zarząd Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej, zaprosił przedstawicieli Izby
Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja
na
spotkanie
networkingowe
i świętowanie Chanuki.
27-28 listopada 2019 r.
W Szczecinie odbyła się 3 edycja Konferencji NaviRail. W debacie
inauguracyjnej wziął udział Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Janusz Piechociński.
Debata inauguracyjna: „Na oceanie globalnej gospodarki. Sztorm? Flauta?
Na kursie kolizyjnym? Wojna czy wymiana handlowa? Wpływ rynków
azjatyckich na gospodarkę światową. Kryzys zarysowujący się w gospodarce
europejskiej? Partnerstwo czy rywalizacja w regionie? Konkurencja, a może
specjalizacja polskich portów morskich?
Moderator: Rafał Zahorski, Pełnomocnik Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Uczestnicy:
•
•
•
•
•

Dorota Raben, ekspertka branży logistycznej;
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego;
Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin;
Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście;
Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki w latach 2012 –
2015.

Prezes Izby poprowadził Panel „e-handel zmienia światową gospodarkę”,
przedstawiając Projekt Centrum Polska-Azja i możliwości wykorzystania firm
e-handlu diaspory azjatyckiej do wchodzenia na azjatyckie rynki.
29 listopada 2019 r.
Prezes Izby wziął udział w Kongresie Ekonomistów Polskich w Warszawie.
29 listopada 2019 r.
Podczas Targów Mleka w Warszawie Prezes Izby spotkał się z Prezesami
spółdzielczości mleczarskiej. Omówiono możliwości eksportu do Wietnamu
wyrobów mleczarskich.

Nadchodzące wydarzenia
4 grudnia 2019 r., Konferencja TIGER „Chiny i USA”, Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie
Zapraszamy do udziału w 29. Konferencji TIGER „Chiny i USA”, w której udział
weźmie J.E. Liu Guangyuan Ambasador Chin oraz Prezes Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja Janusz Piechociński.
Rejestracja:
https://www.kozminski.edu.pl/pl/wydarzenia/?show%5Btime%5D=157546590
0
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 59, sala B17
Program:
9:00 – Rejestracja uczestników
9:30 – Rektor ALK - prof. Witold T. Bielecki – otwarcie konferencji
9:35 – 9:55 wystąpienie J.E. Liu Guangyuan’a ambasadora ChRL w Polsce
9:55 – 10:15 wystąpienie prof. Grzegorz W. Kołodko
10:15 – 11:30 „Źródła konfliktu i kondycja chińskiego smoka ”
Moderator: Prof. Jacek Tomkiewicz
Wprowadzenie: Prof. Marcin Piątkowski
Uczestnicy:
- amb. Krzysztof Szumski

- dr Leszek Sykulski
Dyskusja
11:30 – 11:45 – przerwa na kawę
11:45 – 13:00 „Przebieg konfliktu”
Moderator: dr Grzegorz Malinowski
Wprowadzenie: prof. Bogdan Góralczyk
Uczestnicy:
- Prof. Wojciech Huebner
- Prof. Łukasz Gacek
Dyskusja
13:00 – 13:30 – przerwa na lunch
13:30 – 14:45 – „Polska wobec konfliktu USA - Chiny”
Moderator: Prof. Marcin Piątkowski
Wprowadzenie: Prof. Robert Rządca
Uczestnicy:
- Janusz Piechociński (Izba Przemysłowo Handlowa Polska Azja)
- Radosław Pyffel (PKP Cargo)
4 grudnia 2019 r., Seminarium „Zrównoważona Produkcja i Rozwój Handlu”,
Warszawa
Ambasada Republiki Indonezji wraz z Indonezyjską Agencją Zarządzania
Funduszem Plantacji Oleju Palmowego (BPDPKS) organizują Seminarium
pt. Zrównoważona Produkcja i Rozwój Handlu, które odbędzie się w środę 4
grudnia 2019 w hotelu Regent w Warszawie.
Firmy i instytucje zainteresowane udziałem, uprzejmie prosimy aby
potwierdzenia kierować do Pana Eko Dewanto pod adresem email:
eko.dewanto@indonesianembassy.pl, najpóźniej do 2 grudnia.
11 grudnia 2019 r., XI Forum Polskich Inwestorów, Białoruś, Mińsk
Forum Polskich Inwestorów to unikalne wydarzenie gospodarcze skupiające
blisko 200 przedsiębiorców z Polski oraz Białorusi. W ramach Forum zostaną
omówione zasadnicze zagadnienia dot. działania mechanizmów rynkowych
białoruskiej gospodarki, w tym: certyfikacja towarów, mechanizmy wsparcia
biznesu, rynek finansowy, szanse i bariery rynkowe, ulgi i zwolnienia

podatkowe, działalność Wolnych Stref Ekonomicznych. Kolejnym istotnym
elementem będzie możliwość spotkania i rozmowy z praktykami biznesu, którzy
Więcej informacji o wydarzeniu:
https://www.paih.gov.pl/20191211/xi_forum_polskich_inwestorow
9-12 czerwca 2020 r., Międzynarodowe Targi Technologii, Produkcji i
Urządzeń – AFRICA INDUSTRIES EXPO, Senegal, Dakar
Targi obejmują następujące sektory:
• Maszyneria (przemysł materiałów budowlanych, przemysł wydobywczy,
przemysł elektromaszynowy, przemysł opakowaniowy, kartony, szkło,
plastik, przemysł drzewny i stolarski, budowa maszyn);
• Energia (elektryka, elektronika i automatyka, elektryka i elektronika
przemysłowa, energia odnawialna, turbiny wiatrowe, urządzenia
gospodarstwa domowego, telekomunikacja, przyrządy pomiarowe i
kontrolne);
• Obrabiarki i narzędzia (maszyny specjalne, technologia do metalu,
drewna, tworzyw sztucznych, wyposażenie zakładu, produkcja części
seryjnych, centra tokarskie i frezarskie);
• Przemysł metalurgiczny i stalowy (produkcja wyrobów metalowych i
aluminiowych, ramy metalowe, druty, spawanie, odlewnictwo);
• Sprzęt dla przemysłu (robotyka, hydraulika i pneumatyka, opakowania,
drewno i stolarka, farby przemysłowe, klimatyzacja, ochładzanie,
chłodzenie, generatory, materiały ścierne);
• Przemysł chemiczny (petrochemia, pestycydy, detergenty, lakierowanie,
kosmetyki, przemysł farmaceutyczny i para farmaceutyczny, farby, kleje,
przemysł celulozowo-papierniczy, tworzyw sztucznych i gumy);
• Przemysł motoryzacyjny (projektowanie i produkcja wszystkich typów
pojazdów i części zamiennych, robotyka, logistyka, magazynowanie);
• Przemysł betonowy i wydobywczy
Strona internetowa wydarzenia: www.afiexpo.com
e-mail: Karolina@pisarek@paih.gov.pl

