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Aktualności z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

 

Szanowni Państwo!  

Niniejszym przekazujemy kolejne informacje dotyczące aktualnych działań Izby 

Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz firm członkowskich. W przypadku 

zainteresowania, prosimy o kontakt na adres info@polandasia.com. 

Zachęcamy również do zapoznawania się z najnowszymi informacjami 

publikowanymi na stronie Izby www.polandasia.com oraz publikacjami  

na profilu LinkedIn Prezesa Izby, a także na profilu Izby na Twitterze  

oraz Facebook’u. 

 

30 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja 

Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 za pośrednictwem 

komunikatora Skype.  

Link do wydarzenia oraz dokumenty członkowie Izby otrzymają w dniu Walnego 

Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

65-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Indonezja 

Z okazji 65-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Indonezja 

odbędzie się wiele wydarzeń promujących relacje polsko-indonezyjskie. Sekcja 

Indonezja przygotowuje materiał o praktycznych doświadczeniach 

przedsiębiorców. Prosimy o nadsyłanie uwag o swoich doświadczeniach  

i dokonaniach na adres: info@polandasia.com. 

Nowi członkowie Izby  

EQUO S.A. 

mailto:info@polandasia.com
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EQUO S.A. posiada spółki zależne: 

• Capital High Sp. z o.o., która kieruje głównymi projektami budowlanymi 

w Polsce. Capital High wpiera swoich klientów na każdym etapie 

inwestycji – od projektowania/ergonomii, poprzez ogólną budowę  

i integralność finansową projektu. Firma buduje obiekty BTS i obiekty 

mieszkalne. 

Więcej o Capital High Sp. z o.o. na stronie: http://capitalhigh.pl 

• EQUOBUILD Sp. z o.o. oferuje pełne spectrum usług konstruktorskich  

w tym: generalne wykonawstwo dostarczające projekt na czas i zgodnie  

z budżetem przy zachowaniu najwyższych standardów jakości; formułę 

projektu i budowy zapewniającą ciągłą kontrolę jakości od początku  

do końca; formułę otwartej książki pozwalającą oszczędzać czas, 

optymalizować budżet i zapewniającą inwestorowi większą swobodę. 

Więcej o EQUOBUILD Sp. z o.o. na stronie: http://equobuild.pl 

• Project 1 Sp. z o.o. kompleksowo realizuje projekty głównie 

budownictwa przemysłowego, biurowego jak i mieszkaniowego. Firma 

prowadzi monitoring procesów na całym etapie projektu inwestycyjnego. 

Project 1 z sukcesem zakończył projektowanie oraz nadzór kilkudziesięciu 

inwestycji w Europie. 

Więcej o Project 1 Sp. z o.o. na stronie: http://project1.pl 

EQUO S.A. 

ul. Wilcza 28/6, 00-544 Warszawa 

office@equo.pl 

www.equo.pl 

 

ALWERO Sp. z o.o. 

ALWERO to polska marka ubrań i akcesoriów z wełny. Firma działa od 1999 r.,  

a jej produkty cieszą się rosnącą popularnością. Ubrania ALWERO są w pełni 

organiczne i proekologiczne. Firma posiada w swojej ofercie: odzież wełnianą 

(kamizelki, kurtki, płaszcze, bluzy, spodnie, poncza, kardigany), obuwie 

wełniane, specjalną linię produktów dedykowaną dzieciom, pościele wełniane 

http://capitalhigh.pl/
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(kołdry, prześcieradła, poduszki, koce, zagłówki, podpory karku), rękawiczki  

i czapki, linię produktów „Ciepły dom” (poduszki na siedzisko, maty do ćwiczeń, 

legowiska dla zwierząt, ocieplacze do stóp, maskotki), wyroby medyczne (pasy 

elastyczne, nałokietniki elastyczne, stopki i skarpety elastyczne, ocieplacze). 

Głównym odbiorcą produktów ALWERO są klienci eksportowi. Od ponad 21 lat 

firma obsługuje kraje takie jak: Rosja, Norwegia, Rumunia, Holandia, Niemcy, 

Japonia, Czechy, Austria, Francja, Estonia, Litwa, Szwecja, Finlandia, Łotwa, 

Kanada i USA. 

ALWERO Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 1, 43-330 Hecznarowice 

alwero@alwero.pl 

www.alwero.pl 

 

EuroEnergoCommerce Sp. z o.o.  

EuroEnergoCommerce Sp. z o. o. swoją działalność koncentruje na rozwoju 

współpracy przemysłowo-handlowej pomiędzy Polską a krajami należącymi  

do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Azji Centralnej. Firma funkcjonuje  

na rynku międzynarodowym jako pomost pomiędzy przedsiębiorstwami dwóch 

wymagających rynków wschodnio i zachodnioeuropejskich. 

EuroEnergoCommerce to polska firma działająca globalnie. Ma stałe biuro 

przedstawiciela w Republice Białoruś w Mińsku. 

Usługi firmy są kompleksowe: od pomysłu, poprzez selekcję, do projektu 

biznesowego i kontraktu. Firma oferuje zróżnicowane usługi dopasowane  

do potrzeb partnerów. Profil spółki nie jest ograniczony do wąskiej specjalizacji, 

co stanowi jeden z istotnych jej atutów. 

Głównym kierunkiem spółki EuroEnergoCommerce jest działalność na rynkach 

wyrobów z drewna, konstrukcji i półproduktów metalowych, robót 

budowlanych, ekskluzywnych opakowań dla przemysłu spożywczego, a także 

na rynku samych produktów spożywczych oraz nieruchomości. Dostarczanie 

gotowych do montażu konstrukcji domów w technologii SIP (Structural 

mailto:alwero@alwero.pl
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Insulated Panels) to jeden z kierunków działalności firmy. Spółka posiada 

gotowe projekty domów mieszkalnych, we własnym zakresie wykonuje również 

projekty domów na zamówienia indywidualne. 

EuroEnergoCommerce Sp. z o.o. 

ul. Marszałkowska 115 lokal 349, 00-102 Warszawa 

poloniaunion@gmail.com 

https://euroenergocommerce.wixsite.com/euro/o-nas 

 

U Członków Izby  

EQUO S.A. i NES.AGENCY 

Nowy członek Izby EQUO S.A. nawiązał współpracę z NES.AGENCY (dawniej Nes 

Marketing) w zakresie budowy strategii promocji firmy techniki kolejowej, 

która już wkrótce w Myszkowie uruchomi produkcję nowej generacji wagonów 

i platform kolejowych. 

Morska Agencja Gdynia  

Morska Agencja Gdynia została nagrodzona przez Krajową Izbę Gospodarki 

Morskiej za wkład w rozwój przemysłu energii odnawialnej Bursztynową 

Kaczką. 

Gratulujemy!  

GD Poland 

GD Poland - największe w Unii Europejskiej chińskie Centrum Handlowe 

uruchomił w ramach Projektu Centrum Polska-Azja Platformę e-handlu 

http://WWW.gdsuper-b2b.com . 

LUG Light Factory 

Członek Izby Polska-Azja LUG Light Factory, zaprasza do odwiedzenia strony 

internetowej https://luglightfactory.eu/uv-c/ , na której prezentuje rozwiązania 

do dezynfekcji pomieszczeń z wykorzystaniem promieniowania UV-C. W ofercie 

rozwiązania do dezynfekcji powierzchni, powietrza i hybrydowe. 

TÜV SÜD Polska 

mailto:poloniaunion@gmail.com
https://euroenergocommerce.wixsite.com/euro/o-nas
https://t.co/pNkzpofUCt
https://t.co/49kjG1nZ6o


 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową usługą Członka Izby Polska-Azja TÜV SÜD 

Polska "Audyty higieniczne w zakresie COVID-19". Więcej informacji znajdą 

Państwo na stronie internetowej https://bit.ly/2WwVc9W. 

Norenco 

Partner Izby Norenco - producent środków sanitarnych przygotował specjalną 

ofertę dla członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Szeroka gama 

produktów na www.norenco.pl 

Kontakt Łukasz Paszkowski 

Główny Specjalista ds. Sprzedaży paszkowski@norenco.pl   

Norenco Polska Sp. z o.o. ul. Sidorska 102  21-500 Biała Podlaska 

 

Wydarzenia 

W Policach seria spotkań Partnera Izby z przedstawicielami Hyndai Eng. 

omawiających stan prac na budowie fabryki polimerów. W związku  

z komplikacjami związanymi z COVID-19 Koreańczycy przedstawili dodatkowe 

potrzeby zaangażowania na placu budowy polskich firm. Czekamy na przyjazd 

kierownictwa Hyundai Eng. i uzgodnione już spotkanie z firmami Izby. Aktualnie 

negocjacje prowadzi z koreańskim inwestorem członek Izby Termo-REX S.A. 

2 czerwca 2020 r.  

EPA HELPDESK WEBINAR 23: SERVICES & MARITIME TRANSPORT 

Biuro informacyjne EU-Japan Centre for Industrial Cooperation zorganizowało  

w czerwcu serię webinariów „About Japan” skierowanych do europejskich firm 

zainteresowanych współpracą z Japonią. 

2 czerwca 2020 r.  

Weryfikacja uzbeckich ofert na dostawy do Polski różnych tkanin bawełnianych, 

pierwsze doświadczenia w transporcie polskiej żywności przez Rosję do Chin  

i Azji Centralnej, telekonferencje z firmami transportowymi Izby Polska-Azja. 

2 czerwca 2020 r.  

 W GD Poland omówienie  czerwcowych webinarów z krajami Azji. 

https://bit.ly/2WwVc9W
http://www.norenco.pl/
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3 czerwca 2020 r. 

Członek Izby Polska-Aza Morska Agencja Gdynia zorganizował webinar „Fakty  

i mity transportu kolejowego z Chin”.  

3 czerwca  2020 r.  

W siedzibie BAKOMY spotkanie z kierownictwem BKZ. Omówiono ekspansję 

firmy na rynki Unii Celnej, uruchomienia młynów pszenicy durum, sprzedaż 

wyrobów mleczarskich do Chin i Afryki. 

4 czerwca 2020 r. 

W Słubicach Prezes Izby Janusz Piechociński miał spotkanie ze Starostą 

powiatu, na którym omówiono sytuację budżetową powiatu i relacji  

z inwestorami z Azji w regionie. Prezes spotkał się z Prezesem firmy 

członkowskiej M.B.B. Logistics i zwiedził centrum logistyczne spółki  

M.W. Sp. z o.o.  

4 czerwca 2020 r.  

Webinarium "Sektor meblowy w Austrii i na Białorusi. Specyfika branży, 

perspektywy, szanse i ryzyka dla polskich przedsiębiorców". 

5 czerwca  2020 r. 

Webinarium "Chińska gospodarka po pandemii COVID-19". 

8 czerwca 2020 r. 

Kilkanaście firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięło  

udział w wirtualnej odsłonie targów China-CEEC Expo & International Consumer 

Goods Fair. Polscy przedsiębiorcy mogli bezpłatnie zaprezentować się  

na największych targach konsumenckich dla regionu Europy Środkowo-

Wschodniej w Chinach. Co roku odbywały się w mieście Ningbo, w tym roku,  

ze względu na globalną pandemię, wydarzenie przeniosło się do sieci. 

8 czerwca  2020 r. 

Webinarium "Sektor spożywczy w Singapurze. Bariery wejścia na rynek, 

priorytetowe sektory, preferencje rynkowe" 

8 czerwca 2020 r. 



 

 

Spotkanie z kierownictwem RACIBOR Energy, na którym omówiono możliwości 

zbudowania grupy eksportowej z techniką i technologią energetyczną, rynki Azji 

Centralnej i Kaukazu, możliwość zorganizowania webinaru z administracją 

wietnamską w sprawie polskiej oferty OZE. 

8 czerwca 2020 r. 

W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Media. Omówiono udział Izby  

w systematycznym informowaniu o konsekwencjach Umowy o wolnym Handlu 

UE -Wietnam, organizacji webinariów poświęconych warunkom transportowym 

w czasie COVID-19, promocji ofert firm członkowskich. 

9 czerwca  2020 r. 

W siedzibie HANSEI Polska omówiono możliwości eksportowe do Korei, udział 

polskich firm na placach budów POLIMEROW i SK. 

9 czerwca  2020 r. 

Spotkanie w siedzibie członka Izby Gasberry: omówiono ofertę białoruskich 

firm: domy drewniane, drewno budowlane, suszone zioła, geowłókniny  

oraz sytuację w transporcie przygranicznym. 

9 czerwca 2020 r. 

W siedzibie GD Poland spotkanie Sekcji Chiny, omówienie pierwszego dnia 

internetowych Targów Ningbo miasta 17+1, omówienie tematyki webinarów  

z chińskimi prowincjami, współpracy z Chińsko-Polską Izbą Gospodarczą. 

9 czerwca 2020 r. 

WEBINAR 155: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE JAPANESE MEDICAL SECTOR 

Biuro informacyjne EU-Japan Centre for Industrial Cooperation zorganizowało  

w czerwcu serię webinariów „About Japan” skierowanych do europejskich firm 

zainteresowanych współpracą z Japonią. 

10 czerwca 2020 r. 

Spotkanie z kierownictwami firmy członkowskiej Termo-Rex S.A. i QUBIC 

GAMES: omówienie możliwości ekspansji na Bałkanach, Białorusi i w Azji 

Centralnej. 

10 czerwca 2020 r. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6676493218319798272/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BwEVuktlPQ4SoJd%2F%2Buj25Ag%3D%3D
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6676493218319798272/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BwEVuktlPQ4SoJd%2F%2Buj25Ag%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6676493218319798272/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BwEVuktlPQ4SoJd%2F%2Buj25Ag%3D%3D
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6676493218319798272/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BwEVuktlPQ4SoJd%2F%2Buj25Ag%3D%3D


 

 

Spotkanie z kierownictwem PBCI w sprawie współpracy gospodarczej z Krajami 

Zatoki, Egiptem i Sudanem. Omówiono możliwości eksportu polskiej żywności  

i techniki rolniczej oraz przetwórstwa żywności. Przygotowanie do wizyty 

delegacji biznesu irackiego Kurdystanu w Warszawie. 

10 czerwca  2020 r. 

W siedzibie Izby podsumowanie działań NES.AGENCY (dawniej Nes Marketing) 

w zakresie promocji transportu intermodalnego, oferty polskich firm sektora 

TSL, centrów logistycznych i polskiej oferty w zakresie taboru kolejowego. 

15 czerwca 2020 r. 

W Radzyminie spotkanie z producentami polskiego grafenu płatkowego i tlenku 

grafenu. Omówiono problemy certyfikacji wyrobów sanitarnych z zawartością 

grafenu i ich wykorzystanie w oborach, chlewniach i kurnikach dla poprawy 

zdrowotności zwierząt. 

15 czerwca 2020 r. 

WEBINAR Instytutu Jagiellońskiego z udziałem Prezesa Izby Polska-Azja Janusza 

Piechocińskiego  „Reaktywacja Polski po pandemii. Wyzwania dla gospodarki”. 

16 czerwca 2020 r. 

EPA HELPDESK WEBINAR 24: SERVICES & INSURANCES 

Biuro informacyjne EU-Japan Centre for Industrial Cooperation zorganizowało  

w czerwcu serię webinariów „About Japan” skierowanych do europejskich firm 

zainteresowanych współpracą z Japonią. 

16 czerwca 2020 r. 

Prezes Izby uczestniczył w spotkaniu z okazji zakończenia kadencji Ambasadora 

Republiki Federalnej Niemiec Pana Rolfa Nikela - Wielkiego i Przyjaznego 

Dyplomaty i Człowieka, świetnego Ambasadora niemiecko-polskich dobrych 

relacji. Panie Ambasadorze, za setki życzliwych spotkań i rozmów bardzo 

dziękujemy! 

17 czerwca  2020 r. 

W Nadarzynie spotkanie z kierownictwem Cargo Partnera: omówiono 

możliwości transportowe schłodzonej, polskiej żywności do Chin i Wietnamu 



 

 

kolejowym Jedwabnym szlakiem, przygotowania do transportu polskiej 

borówki. 

17 czerwca 2020 r. 

Webinarium organizowane przez ZBH PAIHu w Kazachstanie 

- Jak zabezpieczyć interesy firmy podpisując umowę z lokalnym partnerem; 

- Jak bezpiecznie dostarczyć swój towar do Kazachstanu i o czym warto 

pamiętać przy kompletowaniu dokumentów eksportowych, 

- Jakie są warianty przewozu (rodzaje transportu, trasy, opłacalność, terminy),  

- Co zmienia wejście w życie umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy 

między UE a Kazachstanem. 

18 czerwca 2020 r. 

Seria spotkań w siedzibie Izby z polskimi firmami, zatwierdzenie wszystkich 

materiałów na webinar z Ningbo 24.06, wideokonferencje z polskimi firmami. 

W Policach zorganizowane przez Partnera Izby Hansei spotkanie przedstawicieli 

firm spawalniczych z koreańskimi podwykonawcami Hyundai Eng. 

22 czerwca 2020 r. 

Nagranie przesłania na kolejny webinar z Chinami, spotkanie z profesorem  

z Politechniki Warszawskiej, na którym omówiono wykorzystanie tlenku 

grafenu w materiałach sanitarnych oraz nowe zjawiska na Jedwabnym Szlaku. 

23 czerwca 2020 r. 

WEBINAR 156: THE JAPANESE MEAT MARKET 

Biuro informacyjne EU-Japan Centre for Industrial Cooperation zorganizowało  

w czerwcu serię webinariów „About Japan” skierowanych do europejskich firm 

zainteresowanych współpracą z Japonią. 

23 czerwca  2020 r. 

Przygotowania do webinarow: z Ningbo 17+1, konferencji o Modlinie, 

telekonferencje o internetowym handlu odzieżą. Udział polskich firm w Fracht 

2020, wykorzystanie potencjału Grupy MBB Logistics w sprzedaży polskich 

produktów na rynku niemieckim. 

24 czerwca 2020 r. 



 

 

W otwarciu i transmisji China (Ningbo) – CEE Countries International Trade 

Online Match-making Meeting” skierowanej do tysięcy chińskich firm  

i administracji gospodarczej wzięli udział Prezes Izby Przemysłowo-Handlwej 

Polska-Azja Janusz Piechociński i Han Baohua Prezes Polsko-Chińskiej Izby 

Gospodarczej. Strona chińska otrzymała: 

1. Zgłoszoną przez firmy członkowskie Izby ofertę; 

2. Ofertę firm członkowskich wsparcia inwestycji azjatyckich w Polsce  

i regionie w zakresie zakładania firm, zakupu i wynajmu nieruchomości, 

certyfikacji i dopuszczeń, obsługi prawnej, finansowej; 

3. Obszerną prezentację o ofercie polskich firm i naszej roli 

w wymianie handlowej i współpracy transportowo-logistycznej RP-UE-

Chin; 

4. Koncepcję budowy Azjatyckiego Miasta Biznesu w ramach Projektu 

Centrum Polska-Azja na bazie dobrej dotychczasowej współpracy 

polskich firm i licznej, dobrze zorganizowanej diaspory azjatyckiej; 

5. Ofertę możliwości wykorzystania potencjału GD Poland w handlu 

tradycyjnym i MBB Logistics w e-commerce; 

6. Oferty polskich portów, transportu kolejowego i drogowego; 

7. Koncepcję nowych możliwości współpracy po zgodzie Rosji na przewozy 

lądowe do Chin i Azji Centralnej polskiej żywności z listy embarga. 

 

Zestawienie polskiej oferty dotarło do służb handlowych miasta Ningbo, 

prowincji Zhejiang i stowarzyszeń biznesowych. Zestawienie nadesłanych przez 

Państwa ofert jest mocno promowane w newsletterach gospodarczych, nie 

tylko miasta Ningbo i prowincji Zhejiang. Zwiększa to zdecydowanie szansę 

znalezienia dobrego i sprawdzonego Partnera po chińskiej stronie.  

Na wniosek China Association of Trade In Services przekazaliśmy też polskie 

oferty Ogólnochińskiej Federacji Przemysłu i Handlu (ACFIC) - odpowiednika 

polskiej KIG zrzeszającej ponad 3000 regionalnych federacji przemysłu i handlu 

utworzonych we wszystkich prowincjach i prefekturach oraz w większości 

powiatów Chin. W efekcie znajdą się one w serwisach informacyjnych wielu 

stowarzyszeń i branżowych organizacji.Już mamy bardzo pozytywne reakcje 

chińskich prowincji i działających w nich organizacji biznesu. 

 



 

 

Polscy uczestnicy telekonferencji z przedsiębiorcami z Ningbo China (Ningbo)-

CEE Countries International Trade Online Match-making Meeting: 

• MBB Logistics https://www.mbblogistics.pl 

• Efmetal http://www.efmetal.com.pl/en/ 

• EQUO S.A. http://www.equo.pl 

• Grupa Owoce Natury http://www.owocenatury.eu/index-zh.html 

•  JAKON https://jakon.pl/en 

• Kancelarie Adwokackie Pahl & Zientarska http://pahl.pl/main-cn/ 

• Grupa Maspex www.maspex.com 

• Miastoprojekt Wrocław http://www.miastoprojektwroclaw.pl/en/ 

• Partner Systems http://www.partnersystems.pl/ang/ 

• Piechociński Consulting Janusz Piechociński 

• PPH Ewa-Bis https://ewabis.com.pl/zh-hant/ 

• Premium Rosa https://premiumrosa.pl/en/ 

• Pronar https://pronar.pl/en/ 

• Qubic Games S.A. 

• SMARTTECH3D https://www.smarttech3d.com 

• SOHBI CRAFT POLAND http://sohbi.pl/main-page/ 

• Spectre Solutions  https://spectre.solutions/en/ 

• TARGI KIELCE S.A. https://www.targikielce.pl/en/location 

• TERMO-REX S.A.  https://termo-rex.pl 

• Technologies www.uavionics.com.pl 

• VGP INVESTMENTS  

• WASKO S.A.  https://www.wasko.pl 

• Woźniakowski Nieruchomości 

https://www.wozniakowskinieruchomosci.pl/en 

• Zakłady Mięsne VIANDO  ttp://viando.pl/?lang=en  

• DANEX  https://danex.pl/#top 

• HMT Heldener Metalltechnik Polska  https://www.hmt-

automotive.com/en/ 

• SIPMA S.A. https://www.sipma.pl/en/ 

• Spondeo Consulting  https://www.spondeo.pl/ 

• NES.AGENCY  

https://www.mbblogistics.pl/
http://www.efmetal.com.pl/en/
http://www.equo.pl/
http://www.owocenatury.eu/index-zh.html
https://jakon.pl/en
http://pahl.pl/main-cn/
http://www.maspex.com/
http://www.miastoprojektwroclaw.pl/en/
http://www.partnersystems.pl/ang/
https://ewabis.com.pl/zh-hant/
https://premiumrosa.pl/en/
https://pronar.pl/en/
https://www.smarttech3d.com/
http://sohbi.pl/main-page/
https://spectre.solutions/en/
https://www.targikielce.pl/en/location
https://termo-rex.pl/
http://www.uavionics.com.pl/
https://www.wasko.pl/
https://www.wozniakowskinieruchomosci.pl/en
https://danex.pl/#top
https://www.hmt-automotive.com/en/
https://www.hmt-automotive.com/en/
https://www.sipma.pl/en/
https://www.spondeo.pl/


 

 

• cargo-partner spedycja  https://www.cargo-

partner.com/contact/eastern-europe/poland/ 

• Uniconsult Polska   https://www.linkedin.com/company/uniconsult-

wick-partner 

 

24 czerwca 2020 r. 

W siedzibie AZA spotkanie z kierownictwem firmy. Omówiono rozwój e-handlu 

w czasie COVID-19, organizację firm diaspory wietnamskiej w Polsce w procesie 

pozyskiwania partnerów dla polskiej przedsiębiorczości, Umowę o wolnym 

handlu UE- Wietnam. 

24 czerwca 2020 r. 

Spotkanie z kierownictwem działu e-handel i transport lotniczy firmy polsko-

austriackiej Cargo Partner. Omówiono: możliwości firmy w transporcie lekko 

schłodzonych owoców jagodowych do kilku krajów Azji, wymogi w transporcie 

lotniczym Polska-Wietnam, konsekwencje dla sektora TSL Umowy o wolnym 

Handlu UE-Wietnam, stawki transportowe na Kolejowym Jedwabnym Szlaku, 

wysyłki całopociągowe drewna surowego ze Słowacji i Czech do Chin przez 

Polskę. 

25 czerwca  2020 r. 

Zorganizowane przez PAIH webinarium branży kosmetycznej  „Rynki Malezji  

i Filipin”.  

25 czerwca 2020 r. 

Webinarium z udziałem firm Izby poświęcone szerokim możliwościom 

biznesowym i inwestycyjnym związanym z rozwojem Mazowieckiego Portu 

Lotniczego Warszawa/Modlin. 

25 czerwca 2020 r. 

Spotkanie z kierownictwem Premium Rosa - jak pozyskać więcej surowca 

ziołowego i znalezienie stałych dostawców produktów z terenów ekologicznych 

25 czerwca 2020 r. 

Przygotowania do tygodnia Indonezji w Polsce. Spotkania w ACTION, na którym 

omówiono sytuacje na rynku chińskim polskich produktów żywnościowych. 

https://www.cargo-partner.com/contact/eastern-europe/poland/
https://www.cargo-partner.com/contact/eastern-europe/poland/
https://www.linkedin.com/company/uniconsult-wick-partner
https://www.linkedin.com/company/uniconsult-wick-partner
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681496499894919168/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BwEVuktlPQ4SoJd%2F%2Buj25Ag%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681496499894919168/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BwEVuktlPQ4SoJd%2F%2Buj25Ag%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681496499894919168/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BwEVuktlPQ4SoJd%2F%2Buj25Ag%3D%3D


 

 

27 czerwca 2020 r. 

Ogłoszenie wyników trzeciej edycji konkursu Polish Graphic Design Awards 

2019. Izba była Partnerem Medialnym wydarzenia. 

29 czerwca 2020 r. 

China Council for the Promotion of International Trade wraz samorządem 

prowincji Gansu zaprosiło Izbę do udziału China (GanSu) International Trade 

Digital Expo. Podobnie jak w przypadku Targów Ningbo przekazaliśmy oferty 

firm Izby ze wskazanymi kontaktami. 

AGENDA ON CHINA (GANSU) INTERNATIONALDIGITALTRADE EXPO 

Opening Ceremony 29th Jun  

VENUE:Lanzhou—Ningwozhuang Hotel Beijing—GreatHall of CCPIT 

Host： Mr.Zhang Yinghua, Director-General of Department of Commerce of 

GansuProvince 

Welcome Speech by Mr.Zhang Yinghua,Director-General of Department of 

Commerce of ,Gansu Province  

Mr.Zhang Shenfeng,Vice Chairman of CCPIT Mr.Cheng Xiaobo,Vice-Governor of 

People’s Government of GansuProvince 

Keynote Speeches by  

His Excellency Dr.Ali Obaid Al. Dhaheri, Embassy of the P.R.Cinthe UAE  

Mr. Janusz Piechociński, President of Polish-Asian Chamber of Commerce  

Mr. SUGITA SADAHIRO, ExecutiveDirector of Japan-China Economic Association  

Mr. V.K. Mishra,Executive Vice Chairman of India China Trade Center 

Wystąpienia medialne Prezesa Izby  

 

Z Gembarowskim o gospodarce:  

https://www.youtube.com/watch?v=iV0MXMjRUYg 

 

Singapur - ciekawy azjatycki Partner  

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36484/janusz-piechocinski--ciekawy-

azjatycki-partner---singapur.html 

Piechociński: Rządzący postawili na „500 plus”, a nie na ochronę zdrowia 

https://lnkd.in/eAxQGfJ 

http://mr.zhang/
http://mr.cheng/
http://dr.ali/
http://p.r.cinthe/
https://www.youtube.com/watch?v=iV0MXMjRUYg
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36484/janusz-piechocinski--ciekawy-azjatycki-partner---singapur.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36484/janusz-piechocinski--ciekawy-azjatycki-partner---singapur.html
https://lnkd.in/eAxQGfJ


 

 

Nadchodzące wydarzenia 

1 lipca 2020 r.,  „Transport intermodalny w Polsce – szansa czy wyzwanie?” 

webinar Transportowe Obserwatorium Badawcze  

„Transport intermodalny w Polsce – szansa czy wyzwanie?” webinar 

Transportowe Obserwatorium Badawcze (w ramach Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych). Udział Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja w dyskusji o transporcie intermodalnym w Polsce  i prezentacja 

„Rozwój handlu na szlaku Azja-Europa i jego wpływ na rynek usług 

logistycznych w Polsce”. 

1 lipca 2020 r., „Jak rozmawiać z chińskim partnerem. Czyli o kulturze 

biznesowej w Chinach”, webinar Morskiej Agencji Gdynia 

Członek Izby Polska-Azja Morska Agencja Gdynia zaprasza do udziału w 

bezpłatnym webinarium „Jak rozmawiać z chińskim partnerem. Czyli o kulturze 

biznesowej w Chinach” organizowanym we współpracy z Instytutem Boyma, 

który odbędzie się w środę 1 lipca 2020 . o godzinie 13.00 Patrycja 

Pendrakowska z Instytut Boyma ukaże realia kultury biznesowej w Chinach 

podczas bezpłatnego webinaru w ramach projektu edukacyjnego Morskiej 

Agencji Gdynia #PodręcznikImportera. 

Rejestracja: https://mag.clickmeeting.com/997884956/register 

7 lipca 2020 r., Transport Manger Virtual Meeting „HIT THE ROAD” 

Wyjątkowa odsłona cyklu Transport Manager Meetings. Transport Manager Hit 

The Road to bezpłatna, jednoniowa, wirtualna konferencja skierowana  

do całego sektora TSL. Spotkaj się z najlepszymi ekspertami branży.Dowiesz się 

m.in. jak zarządzać w permanentnym kryzysie, jakich błędów nie popełniać  

oraz jakie „haczyki” zawiera Tarcza Antykryzysowa.   

Szczegóły wydarzenia: https://land.transport-manager.pl/tmm-hit-the-road 

21-22 sierpień 2020 r. VIII edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 

2020  

https://www.linkedin.com/in/ACoAABtoHbABhEM9loBryqI_fVjsvlwsYBHHm6s
https://www.linkedin.com/in/ACoAABtoHbABhEM9loBryqI_fVjsvlwsYBHHm6s
https://www.linkedin.com/company/14063177/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=podr%C4%99cznikimportera&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6682201318125277186
https://mag.clickmeeting.com/997884956/register
https://land.transport-manager.pl/tmm-hit-the-road


 

 

FRACHT 2020 to najważniejsze i największe wydarzenie w branży TSL. 

Wystąpienie Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza 

Piechocińskiego o tym,  co pandemia w logistyczno-transportowych relacjach 

Azja-UE, na ile wzrosła konkurencyjność Jedwabnego Kolejowego Szlaku i co to 

oznacza dla potrzebnych zmian w infrastrukturze i technice kolejowej.   

https://fracht2020.konfeo.com/pl/groups 

7-8 września. Annual General Meeting of New Silk Road Network  

Pierwszego networku logistycznego dla firm na Jedwabnym Szlaku, na którym 

Prezes Piechociński wygłosi mowę otwierającą o logistyce na Nowym 

Jedwabnym Szlaku.   

13-16 października 2020 r. Misja gospodarcza do Japonii, Krajowa Izba 

Gospodarcza 

 

Firmy z branży biotechnologicznej zapraszamy do wzięcia udziału w planowanej 

na październik misji gospodarczej do Yokohamy. W programie wyjazdu między 

innymi udział w wystawie BioJapan 2020.  

Szczegóły wydarzenia: https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-

miedzynarodowa/wyjazdowe-misje-zagraniczne/azja/szczegoly/17559/ 

 

14-19 października 2020 r. Targi LINGAN Global Electronics Expo 2020 

Konsulat Generalny RP w Kantonie ma przyjemność Państwa poinformować  

o możliwości udziału w targach LINGAN Global Electronics Expo 2020,  

które odbędą się w dniach 14-19 października 2020 r. Wydarzenie to będzie 

miało na celu stworzenie platformy współpracy podmiotów związanych  

z szeroko rozumianym przemysłem zaawansowanych technologii. 

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji epidemicznej w niektórych krajach 

organizatorzy targów LINGAN przewidują możliwość zdalnego udziału w tym 

wydarzeniu. Uczestnicy mogą m.in. skorzystać z możliwości prezentacji swojej 

oferty on-line, a także z uczestnictwa w spotkaniach B2B w trybie zdalnym. 

Szczegóły wydarzenia: https://polandasia.com/aktualności/2020-lingan-global-

electronics-expo/ 

 

https://fracht2020.konfeo.com/pl/groups
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/wyjazdowe-misje-zagraniczne/azja/szczegoly/17559/
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/wyjazdowe-misje-zagraniczne/azja/szczegoly/17559/
https://polandasia.com/aktualności/2020-lingan-global-electronics-expo/
https://polandasia.com/aktualności/2020-lingan-global-electronics-expo/


 

 

4-5 listopada 2020 r. Konferencja „Bezpieczeństwo i jakość produktów 

spożywczych  i materiałów opakowaniowych”, TUV SUD Polska  

Z wystąpieniem Prezesa Izby „Wymagania i zasady promocji polskich marek na 

na rynkach azjatyckich”.   

 


