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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.

Przez cały luty trwały intensywne działania Izby w celu pozyskania materiałów
sanitarnych do Chin, Korei, Wietnamu. Wspieraliśmy Chińsko-Polską Izbę
Gospodarczą w organizacji zbiórki, zakupu sprzętu i organizacji transportu.
Dziękujemy wszystkim, którzy z taką energią zaangażowali się w ten proces.
12-14 lutego 2020 r. TechMilk 2020, Mikołajki
Po raz 21 kadra zarządzająca zakładów mleczarskich spotkała się
z przedstawicielami firm produkujących, jak również dostarczających instalacje
procesowe dla branży. W TechMILK wziął udział Prezes Izby Janusz Piechociński,
który przedstawił propozycje usprawnienia wejścia na azjatyckie rynki
i wykorzystania w tym procesie potencjału Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska- Azja oraz diaspory azjatyckiego biznesu w Polsce.
Relacja z TechMilk 2020:
http://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/techmilk-2020-relacjagaleria,181051.html
Dziękujemy 11 firmom Izby za przekazanie do Prezentacji Prezesa bardzo
cennych uwag i materiałów.

Uwaga producenci wołowego i drobiowego Halal!
Do Izby Polska-Azja zgłosili się Partnerzy z zachodniej Europy i Północnej Afryki,
którzy systematycznie chcą w Polsce kupować kilka kontenerów miesięcznie.
Prosimy o nadsyłanie ofert na info@polandasia.com
I Międzynarodowe Forum Inwestycyjne z udziałem delegacji Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja w Taszkiencie w dniach 5-6 marca 2020 r. ze względu
na zagrożenie koronawirusem zostało przeniesione na listopad 2020 r.
Dziękujemy firmom członkowskim za przesłanie ofert na rynek Azji centralnej –
materiały zostaną przekazane Ambasadzie Uzbekistanu w Warszawie.
Nowi członkowie Izby
Sefir Polska Sp. z o.o.
Sefir Polska to producent produktów konopnych pod marką ALBA HEMP. Alba
Hemp to w 100% naturalne produkty z konopi przemysłowych, które zawierają
pełne spektrum kannabinoidów takich jak CBD, CBDa, CBG, CBN, chlorofil
czy składniki aktywne. Nowoczesne metody produkcji takie jak ekstrakcja
nadkrytycznym CO2 pozwalają uzyskiwać wysokiej jakości czyste ekstrakty
roślinne. Konopie przemysłowe to w pełni legalne, bezpieczne w uprawie
i konsumpcji rośliny. W Europie i na świecie są znane od kilku stuleci. Dziś
znowu stają się popularne w USA, Kanadzie, Chinach i Europie.
Więcej o marce ALBA HEMP: https://www.alba-hemp.com
Sefir Polska Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
www.alba-hemp.com

MBB Logistics Sp. z o.o.
MBB Logistics to polsko-chińska spółka założona w 2010 roku w Słubicach. MBB
jest wyspecjalizowanym dostawcą usług fulfilment dla branży e-commerce.

Firma posiada centra logistyczne o łącznej powierzchni ponad 50 000 m2
stworzonych dla przedsiębiorców z branży e-commerce. W skład oferty MBB
Logistics wchodzi zarówno magazynowanie towarów, pakowanie
internetowych zamówień klientów, jak również ich wysyłka za pomocą firm
kurierskich na cały świat. Rocznie MBB pakuje i wysyła ponad 5 milionów
paczek. Dzięki dogodnej lokalizacji przy granicy polsko-niemieckiej MBB
Logistics ma przewagę nad innymi firmami z branży, obsługując jednocześnie
rynek polski i niemiecki. Firma oferuje swoim klientom dostawę do klienta
finalnego w ciągu 24 godzin na terenie Polski i Niemiec oraz w ciągu 48 godzin
w całej Europie. Przekłada się to na wyniki firmy, która trzeci rok z rzędu
otrzymała Gazelę Biznesu za dynamiczny i konsekwentny rozwój.
MBB Logistics Sp. z o.o.
Os. Przemysłowe 09
69-100 Słubice
e-mail: kontakt@mbblogistics.pl
www.mbblogistics.pl

SOHBI Craft Poland Sp. z o.o.
SOHBI Craft Poland Sp. z o.o. jest pierwszą zlokalizowaną w Europie fabryką
z japońskiej grupy Sohbi. Spółka obecnie współpracuje głównie z przemysłem
motoryzacyjnym (m.in. Toyota Boshoku, Denso, Toyoda Gosei, Panasonic),
do których dostarcza komponenty tłoczone z różnego typu materiałów (stal,
aluminium, mosiądz, miedź). W ofercie firmy są m.in. części tłoczone
do sprzęgieł klimatyzatorów, siedzeń, poduszek powietrznych, mocowań
silnika, a także kolumn kierowniczych. Sohbi specjalizuje się także
w projektowaniu i produkcji tłoczników. W 2018 Sohbi Craft Poland zostało
nagrodzone przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców
statuetką „Diament Jakości”, a w 2019 za najlepszą jakość przez Toyota
Boshoku EU w kategorii „dostawy”. Zasięg dostaw to: Belgia, Niemcy, Francja,
Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Polska, a także doświadczenie w wysyłkach
do Meksyku i USA.

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o.
Ostaszewo 57h
87-148 Łysomice
www.sohbi.pl

Premium Rosa Sp. z o.o.
Premium Rosa Sp. z o.o. to certyfikowany producent soków NFC, syropów,
suplementów diety, napojów funkcjonalnych, konfitur oraz ziołowoowocowych herbat dla dzieci i kobiet. Wszystkie produkty wytwarzane
są według sprawdzonych zasad – bardzo odległych od współczesnego
rozumienia
przemysłowej
produkcji
spożywczej.
Jako
producent
wysokojakościowych produktów firma stawia na rzetelne rozwiązania:
począwszy od wysokiej jakości surowców, przez receptury oraz tradycyjną
technologię produkcji. Wszystkie produkty wytwarzane są ze świeżych owoców,
kwiatów i ziół, pochodzących od lokalnych rolników.
Premium Rosa Sp. z o.o.
ul. Św. Andrzeja Boboli 20
05-504 Złotokłos
e-mail: biuro@premiumrosa.eu
www.premiumrosa.pl

Sekcja Chiny
4 lutego 2020 r.
Kierownictwo Izby i liderzy Sekcji Chiny spotkali się z Ambasadorem
Uzbekistanu w Polsce. Omówiono udział Uzbekistanu w realizacji Projektu
Centrum Polska-Azja i wykorzystania nowych kanałów dystrybucji polskich
produktów w Azji Centralnej. W czasie spotkania Ambasador Uzbekistanu

przekazał zaproszenie Ministra Współpracy Zagranicznej
w I Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym delegacji Izby.

do

udziału

7 lutego 2020 r.
W GD Poland omówienie utrudnień w relacjach gospodarczych z Krajami Azji
w związku z epidemią koronawirusa, wdrożonych w azjatyckich Centrach
Handlowych pod Warszawą środków ostrożności, zwiększeniu aktywności
kontaktów poprzez telekonferencje.
11 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z Radcami Ambasady CHRL Panami Zhou Lihua
i Zhang Haibo, na którym omówiono współpracę gospodarczej, nowe
przestrzenie zainteresowań polskich i chińskich firm, rozwój Projektu Centrum
Polska-Azja, sprawy ważne dla przedsiębiorców i nadzieje biznesu przed
szczytem Państw 17+ 1 w kwietniu w Chinach.
14 lutego 2020 r.
W siedzibie GD Poland spotkanie Sekcji Chiny. Omówiono ofertę
dla uczestników Forum Inwestycyjnego w Taszkiencie w dniach 5-6 marca,
zasady wejścia ofert polskich firm na e-Platformę GD Poland, sytuację
w dostawach do UE produktów z Chin.
21 lutego 2020 r.
W GD Poland omówienie ofert dla planowanego pierwszego salonu
wystawienniczo-handlowego przedsiębiorców gruzińskich w UE w ramach
współpracy Izby Polska-Azja i Polsko-Gruzińskiej Izby Gospodarczej.
27 lutego 2020 r.
W siedzibie GD Poland omówienie projektów umów z Izbą Polsko-Gruzińską
w sprawie utworzenia powierzchni ekspozycyjnej w GD dla produktów
gospodarek Kaukazu i możliwości zwiększenia eksportu polskich produktów
do Krajów Regionu. Podpisanie umów zaplanowano na 2 marca.
27 lutego 2020 r.

Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w uroczystym rozstrzygnięciu
IV edycji "Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej
współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką
Ludową", połączonym z debatą ekspercką na temat perspektyw w relacjach
polsko-chińskich w 2020 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez PolskoChińską Radę Biznesu.
27 lutego 2020 r.
Samorząd gospodarczy i WIG zaprosili przedstawicieli Izby na koncert
charytatywny „Solidarni z Wuhan” w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
W solidarnościowym spotkaniu wzięło udział 6 przedstawicieli firm Izby.
Sekcja Indonezja
Do Izby napłynęła oferta indonezyjskich ryb i owoców morza.
Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt na adres info@polandasia.com.
25 lutego 2020 r.
W Białymstoku spotkanie delegacji Ambasady, na czele z szefem Departamentu
Ekonomicznego, z Prezydentem Truskolaskim, Białostockim Klubem Biznesu
oraz kierownictwem Uniwersytetu w Białymstoku.
25 lutego 2020 r.
Wystąpienie przedstawicieli Ambasady Indonezji na Festiwalu Dyplomatycznym
zorganizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku.
27 lutego 2020 r.
Przewodnicząca Sekcji Indonezja Pani Monika Barzyc-Denisiewicz udała się
w dwutygodniową podroż do Dżakarty. Zabrała kilkanaście nowych ofert
polskich firm i będzie brać udział w kwalifikacji do zatrudnienia w Polsce
indonezyjskich kucharzy, rehabilitantek i masażystek.
Sekcja Kapitał Ludzki
10 lutego 2020 r.
Spotkanie z Prezesem Foreign Personnel Service. Omówiono potrzeby
pracownicze polskiego przemysłu, możliwości pozyskania na polski rynek

zatrudnienia brakujących kadr. Koordynację współpracy w ramach Sekcji
Kapitał Ludzki agencji pracy tymczasowych.
Sekcja Korea
5 lutego 2020 r.
W siedzibie HANSEI Polska omówienie kooperacji polskich i koreańskich firm
w zakresie techniki OZE, technologii dronowych i małych aparatów lotniczych,
dostarczania elementów i podzespołów elektrycznych i energetycznych.
6 lutego 2020 r.
W siedzibie Hansei spotkanie z przedstawicielem koreańskiego sektora
przemysłu innowacyjnego (grafen, baterie, magazyny energii, nowej generacji
fotowoltaika etc.). Przedstawiono Projekt Centrum Polska-Azja i propozycje
współpracy technologicznej.
18 lutego 2020 r.
W Hansei Polska omówiono organizacje przyjazdów firm koreańskich do UE
na spotkania B2B w 2020. W planach 3-dniowe pobyty w Polsce i Austrii.
Pierwsza planowana grupa firm farmacja, kosmetyki, bioprodukty.
24 lutego 2020 r.
Spotkanie z kierownictwem Hansei Polska - omówiono stan zakontraktowania
polskich firm w realizacji Polimerów Police, zasady współpracy i przygotowania
do spotkania w Szczecinie z kierownictwami firm koreańskich zaangażowanych
w projekt.
24 lutego 2020 r.
Spotkanie z Kim Sung Jin, Prezesem koreańskiej firmy budownictwa
energetycznego. Omówiono możliwości współpracy przy inwestycjach kapitału
koreańskiego w Polsce i uczestnictwie polsko-koreańskiego konsorcjum
w realizacji zadań na Bałkanach.
Sekcja Unia Celna, Kraje Azji Centralnej
4 lutego 2020 r.

W Ambasadzie Uzbekistanu J.E. Ambasador przekazał kierownictwu Izby
zaproszenie od Ministra Inwestycji i Współpracy Zagranicznej do udziału
w I Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Taszkiencie w dniach 5-6 marca
2020 r.
17 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Unia Celna i Kraje Azji Centralnej. Omówiono
sprawy bieżące i przygotowania do przyjazdu w marcu delegacji uczelni
białoruskich.
24 lutego 2020 r.
Spotkanie z Ambasadorem Uzbekistanu. Omówiono nowe możliwości
współpracy, dystrybucję przez polskie firmy tkanin bawełnianych w UE,
dostawy techniki energetycznej i rolniczej, organizację spotkań firm sektora TSL
tworzących Szlak Transportowy Azja-UE.
26 lutego 2020 r.
Spotkanie w sprawie dostarczenia geowłóknin na polskie budowy, możliwości
dostarczenia do Polski tarcicy z lasów Białorusi, dostawy do sektora
mleczarskiego na Białorusi techniki przerobu mleka.
26 lutego 2020 r.
Spotkanie z kierownictwem Unibep. Omówiono możliwości eksportu usług
budowlanych na Białoruś, Bałkany i do Centralnej Azji oraz udział Unibep
w inwestycjach kapitału azjatyckiego w Polsce.
Sekcja Wietnam
12 lutego 2020 r.
Spotkanie w Wólce Kosowskiej z przedstawicielami firm kapitału
wietnamskiego. Omówiono konsekwencje wchodzenia w życie zapisów Umowy
o wolnym Handlu UE-Wietnam.
27 lutego 2020 r.

W Wólce Kosowskiej spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Wspierania
Przedsiębiorczości. Omówiono działania społeczności azjatyckiej wobec
zagrożeń koronawirusem. Utworzenie nowych kanałów negocjacji kontraktów
i przygotowywania projektów umów z wykorzystaniem telekonferencji
w językach narodowych Azji dla polskich przedsiębiorców.
Sekcja Turcja
5 lutego 2020 r.
Przedstawiciele Izby wraz z liderami tureckiej społeczności biznesowej w Polsce
spotkali się w Fundacji "Zdążyć z pomocą ". Omówiono organizację systemu
wsparcia w przypadku zdarzeń losowych dla rodzin diaspory tureckiej w Polsce
w oparciu o mechanizmy organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy innych członków Izby do zapoznanie się z ofertą Fundacji "Zdążyć
z pomocą " i założeniem kont pomocowych.
25 lutego 2020 r.
W Warszawie spotkanie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Turcja-Polska,
grupującym przedstawicieli firm kapitału tureckiego w Polsce. Prezes Izby
przedstawił aktualny wymiar relacji gospodarczych Turcja-Polska, inicjatywy
Izby Polska-Azja i stan realizacji Projektu Centrum Polska-Azja.
25 lutego 2020 r.
Spotkanie z Attila Gokhan Kizilarslan, szefem Departamentu ekonomicznego
Ambasady Turcji w Warszawie. Uzgodniono przeprowadzenie na Mazowszu
Forum Współpracy i serii B2B polskich i działających na Mazowszu firm kapitału
tureckiego.
Sekcja Promocja i Marketing
7 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Promocja i Marketing: jak promować polskie
produkty, wykorzystać platformy e-handlu i media elektroniczne stowarzyszeń
i organizacji biznesu azjatyckiego w Polsce dla pokonywania barier wejścia
na azjatyckie rynki.

10 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Promocja i Marketing. Omówiono nowe
propozycje kompleksowego wsparcia promocyjnego dla polskich produktów
na e-platformach azjatyckiej diaspory w Polsce i możliwości utworzenia nowego
kanału informacyjnego o roboczym tytule „Jak robić biznes z Azją?”
na YouTube.
Pozostałe wydarzenia
4 lutego 2020 r.
Spotkanie kierownictwa Izby z przedstawicielem Cervi Robotics - członkiem
Izby.
Polecamy zapoznanie się
https://lnkd.in/guSCmWA

z

najnowszym

produktem

Cervi Robotics:

5 lutego 2020 r.
Prezes Izba Polska-Azja Janusz Piechociński udzielił wywiadu dla Radia TOKfm
o rynku energii i konsekwencjach korona wirusa. Link do audycji:
https://audycje.tokfm.pl/podcast/86125,Piechocinski-Mamy-totalnydemontaz-rynku-energii
7 lutego 2020 r.
W siedzibie Vindexus omówienie oferty usług finansowych dla diaspory
przedsiębiorców z Azji w Polsce.
10 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami SOHBI CRAFT Poland firmy
japońskiego kapitału branży AutoMoto. Jak skoordynować współpracę polskich
i zagranicznych firm działających na polskim rynku w procesie
elektromobilności.
11 lutego 2020 r. Obchody Dnia Narodowego Islamskiej Republiki Iranu
w Rezydencji Ambasadora. Gospodarze w rozmowach podkreślali wielki
szacunek Irańczyków do Polski i Polaków po przyjaznym geście polskich

kierowców i przekazaniu za zebrane środki samochodu ciężarowego
Obywatelowi Iranu.
17 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami MMC. Omówiono ramy
programowe Fintech Digital Congress i wsparcie Izby w zaproszeniu
przedstawicieli krajów azjatyckich w obszarach - e-commerce - Digital Banking 5G.
17 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z kierownictwem firmy PROTIMA - unikalnym
polskim producentem techniki do prania i czyszczenia dywanów. PROTIMA
mimo niszowego charakteru produkcji jest innowacyjną firmą projektowania
i wykonania aparatury pralniczej do dużych powierzchni materiałowych.
17 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby kolejne biuro obrotu nieruchomości z Warszawy przedstawiło
swoją ofertę nieruchomości dla nabywców z Azji. Uwaga! Inwestorzy, zwłaszcza
indywidualni z Korei, wykazują rosnące zainteresowanie polskim rynkiem.
18 lutego 2020 r.
W siedzibie ACTION spotkanie przedstawicieli Partnera Izby Polska -Azja Izby
Gruzińsko-Polskiej w sprawie dystrybucji na rynku europejskim produktów
z Gruzji i znalezienia partnera w Gruzji dla ekspansji ACTION do Krajów
Kaukazu.
18 lutego 2020 r.
W siedzibie Action prezentacja drona Xeralla firmy członkowskiej Izby Cervi
Robotics (opatentowany projekt i produkcja).
18 lutego 2020 r.
W siedzibie Action prezentacja produktów z konopi członka Izby Polska-Azja
firmy Sefir.
19 lutego 2020 r.

W Urzędzie Dzielnicy Włochy spotkanie przedsiębiorców z udziałem firm
członkowskich Izby zorganizowane przez Burmistrza i Warszawską Izbę
Gospodarczą, na którym omówiono możliwości eksportowe do Azji.
20 lutego 2020 r.
Wywiad Prezesa Izby Polska-Azja dla Rzeczpospolita.
Janusz Piechociński: Wpływ koronawirusa na gospodarkę będzie ogromny
https://www.rp.pl/RZECZoBIZNESIE/200229983-Janusz-Piechocinski-Wplywkoronawirusa-na-gospodarke-bedzie-ogromny.html
21 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z Prezesami Partnera Izby Przedsiebiorcy.Pl i MABO.
Omówiono przygotowania do regionalnych spotkań z firmami diaspory
azjatyckiej w Polsce i promocję polskich urządzeń na linie kolejowe
na Bałkanach.
21 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego. Omówiono stan przygotowań do spotkań
z mazowieckimi firmami kapitału azjatyckiego. Pierwsze spotkanie odbędzie
się z udziałem firm kapitału koreańskiego
25 lutego 2020 r.
W Białymstoku spotkanie z Prezydentem T. Truskolaskim. Omówiliśmy ambicje
Ziemi Podlaskiej i Białegostoku w roli bramy do EuroAzji i Krajów Nadbałtyckich
nie tylko w wymiarze TSL, ale współpracy naukowo-technicznej, kulturalnej
i edukacyjnej.
25 lutego 2020 r.
W Białymstoku spotkanie Prezesa Izby z kierownictwem Uniwersytetu
w Białymstoku.
25 lutego 2020 r.

„Dyplomacja ekonomiczna Polski z Azją. Co możemy zrobić lepiej?” wystąpienie Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja Janusza
Piechocińskiego na Festiwalu Dyplomatycznym 2020 w Białymstoku.
https://www.youtube.com/watch?v=Iui0FdpCoUo
26 lutego 2020 r.
Spotkanie z polskim kierownictwem Cargo Partner. Omówiono realność
możliwości wykorzystania dla polskiego eksportu Szlaku transportowego
Odessa, Gruzja, Kazachstan i współpracę z sektorem TSL Turcji.
26 lutego 2020 r.
Spotkanie z kierownictwem Vindexus SA. Omówienie potrzeb firm azjatyckich
w Polsce w zakresie usług finansowych, dochodzenia wierzytelności
i restrukturyzacji zobowiązań.
28 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielem nowego członka Izby SIPMA S.A.
Omówiono zaangażowanie firmy na rynkach Azji Centralnej , Rosji i Ukrainy.
28 lutego 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami firm produkcji słodyczy premium
i omówienie możliwości eksportu na rynki arabskie i do Singapuru.
29 lutego 2020 r.
Prezes Piechociński w TOK fm miedzy innymi o tym, co robią członkowie Izby,
aby ograniczyć konsekwencje gospodarcze związane z korona wirusem.
Wywiady i artykuły Prezesa Izby
Piechociński: realna jest groźba radykalnego podniesienia stóp procentowych
w IV kwartale [WYWIAD]
https://polishbrief.pl/news/4355/piechocinski_realna_jest_gro_ba_radykalneg
o_podniesienia_stop_procentowych_w_iv_kwartale_wywiad
Janusz Piechociński: Źle się dzieje w gospodarce

23 lutego 2020 r.
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/35818/zle-sie-dzieje-wgospodarce.html?fbclid=IwAR0yplGFofbI0yH2e9938hAxvGxYwXNa5FO4UjAwA
OElZGRzrCxWRRrCpoA
Polskie Emerytury pesymizmu
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/35708/polskie-emeryturypesymizmu.html
Nadchodzące wydarzenia
25-26 marca 2020 r. III Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, Rynia
W dniach 25 i 26 marca zapraszamy na wyjątkowy i bardzo ważny kolejny już
Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wychodzi naprzeciw współczesnym
zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.
Dynamiczny rozwój przemysłu 4.0, nowych technologii, sztucznej inteligencji,
sieci 5G i Internetu Rzeczy stwarza nowe i nieznane jeszcze zagrożenia
i wyzwania dla gospodarki, rynków krajowych i zagranicznych, nowych relacji
konkurencyjności, a nawet zwalczania się i ostrych rywalizacji kapitału
zagranicznego i krajowego.
W Kongresie udział weźmie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Janusz Piechociński.
Więcej o wydarzeniu na: https://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl
23-24 kwietnia 2020 r. Forum Menedżerów Transportu i Logistyki, Ołtarzew
k. Warszawy
Transport Manager – Członek Izby Przemysłowo-Handlowej zaprasza w dniach
23-24 kwietnia 2020 r. na ogólnopolskie Forum Menedżerów Transportu
i Logistyki. Forum to prestiżowe spotkanie dla top management sektora TSL.
To dwudniowe wydarzenie, w którym uczestnicy wysłuchają wyłącznie
merytorycznych prelekcji i praktycznych case studiem oraz wezmą udział w sesji
warsztatowej. Udział w Forum w roli prelegenta potwierdził Prezes Izby Janusz
Piechociński.
Więcej o wydarzeniu:

http://www.transportmanager.pl/konferencja/forum_menedzerow_transportu_i_logistyki/

W związku z zagrożeniem koronawirusem większość wydarzeń została
przełożona na drugą połowę 2020 r. Również wydarzenia organizowane przez
Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja są przełożone.

