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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. 

 

Komisje Międzyrządowe ds. Współpracy Gospodarczej Polska-Kazachstan  

i Polska-Uzbekistan 

Ministerstwo Rozwoju RP organizuje IX posiedzenia Polsko-Kazachstańskiej 

Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej oraz VII posiedzenia 

Polsko-Uzbeckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w IV 

kwartale 2020 r.  

Posiedzeniu przewodniczyć będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rozwoju Krzysztof Mazur (po stronie kazachstańskiej przewodniczy 

Wiceminister Spraw Zagranicznych Margulan Baimukhan, który pełnił w Polsce 

misję Ambasadora Kazachstanu ). 

Posiedzeniu przewodniczyć będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rozwoju Krzysztof Mazur (po stronie uzbekistańskiej przewodniczy 

Wicepremier, Minister Rozwoju Gospodarczego i Redukcji Ubóstwa Jamshid 

Kuchkarov). 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wskazanie problemów oraz 

projektów/sektorów zainteresowania firm a także propozycji firm do ew. 
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udziału w posiedzeniu Komisji (lista może być ograniczona pod kątem 

uzgodnionego ze stroną kazachską i uzbecką formatu posiedzenia). 

Zebrane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja uwagi, propozycje  

i postulaty oraz nasze wnioski przekażemy do Ministerstwa Rozwoju. 

Prosimy o nadsyłanie informacji do 4 października na adres:  

 info@polandasia.com 

 

U Członków Izby  

Relopack Solutions i Morska Agencja Gdynia 

Relopack i Morska Agencja Gdynia uruchomiły na terenie Portu Gdynia Packing 

Centre – pierwsze w Polsce centrum obsługi przesyłek cargo obejmujące pełen 

zakres usług „od drzwi do drzwi” wraz z pakowaniem i magazynowaniem. 

Packing Centre oferuje kompleksową obsługę transportu, począwszy od 

ekspedycji drogowej, poprzez zaprojektowanie i wykonanie opakowania, 

poprzez fracht morski i obsługę celną.  

Gratulacje! 

Więcej o Packing Centre:  

http://www.transport-manager.pl/2020/09/28/relopack-i-morska-agencja-

gdynia-otworzyly-packing-centre/ 

Morska Agencja Gdynia 

Morska Agencja Gdynia otrzymała nagrodę za innowacje w logistyce podczas II 

Spotkania Liderów Branży TSL zorganizowanego przez redakcję Rzeczpospolita. 

W trakcie wydarzenia nagrodzone zostały firmy wyróżniające się w branży 

transportu, logistyki i spedycji.  

Gratulacje! 

CSL Internationale Spedition 

Podczas II Spotkania Liderów Branży TSL tytuł „Człowieka Roku” przyznawany 

przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki odebrała prezes Grupy CSL Internationale 

mailto:info@polandasia.com
http://www.transport-manager.pl/2020/09/28/relopack-i-morska-agencja-gdynia-otworzyly-packing-centre/
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Spedition Laura Hołowacz. – To wielki tytuł. Jestem z niego bardzo dumna,  

bo jest on przyznany przez środowisko spedytorów i logistyków, czyli grupy 

gospodarczej, w której działamy jako CSL od 22 lat, a ja jako Laura Hołowacz  

od 1984 roku. To jest wielkie szczęście, bo zauważono nasze działania w branży 

TSL, ale i projekt CCIC Intermodal Depo Dunikowo czy funkcjonowanie Centrum 

Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Ta nagroda to podsumowanie naszych 

działań i dowód na to, że udało nam się stworzyć działalność, która wykracza 

poza standardowe granice – Laura Hołowacz.  

Więcej: https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,26254393,honorowa-

ambasadorka-szczecina-otrzymala-tytul-czlowieka-

roku.html?disableRedirects=true 

Gratulacje! 

Targi Kielce S.A. 

Nadchodzące wydarzenia w Targi Kielce S.A.: 

• 6-8.10.2020 r., XXVIII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych i Gumy PLASTPOL; 

• 14-16.10.2020 r., XXIII Międzynarodowe Targi Technologii dla 

Odlewnictwa METAL, HEAT TREATMENT, XVI Międzynarodowe Targi 

Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych 

ALUMINIUM & NONFERMET, IV Targi Recyklingu Metali Nieżelaznych; 

• 27-28.10.2020 r., II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych 

MKBR; 

• 6-8.11.2020 r., XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 

AGROTECH; 

• 6-7.11.2020 r., V Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych 

HORTI-TECH; 

• 6-8.11.2020 r., XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami 

Leśnymi LAS-EXPO. 

Szczegóły wydarzeń: https://www.targikielce.pl/kalendarium 

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. 

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,26254393,honorowa-ambasadorka-szczecina-otrzymala-tytul-czlowieka-roku.html?disableRedirects=true
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,26254393,honorowa-ambasadorka-szczecina-otrzymala-tytul-czlowieka-roku.html?disableRedirects=true
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,26254393,honorowa-ambasadorka-szczecina-otrzymala-tytul-czlowieka-roku.html?disableRedirects=true
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Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. rozpoczyna w październiku br. produkcję maseczek 

FFP2 i FFP3 w swoim zakładzie w Ostaszewie.  

Poziom filtracji maseczki FFP2 94% 

Poziom filtracji maseczki FFP3 99% 

Maseczki posiadają wymagane certyfikaty. 

Pre-Order Price (EX-works): 

FFP2=2EUR/PCS, FFP3=2.5EUR/PCS 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z przedstawicielami Sohbi Craft 

Poland:  

keiichiro.asano@sohbi.pl, Sales Manager 

katarzyna.ulanowska@sohbi.pl, Sales 

Więcej informacji o Sohbi Craft Poland: www.sohbi.pl 

 

Wydarzenia 

2 września 2020 r. 

Spotkanie z Erichem P. Cossutta z Dragon Maritime SEE. Omówiono 

funkcjonowanie polskich portów na morskim Jedwabnym Szlaku, współpracę  

z COSCO i aktywność polskiej logistyki w Portach: Pireus, Triest, Koper. 

2 września 2020 r. 

Spotkanie z Cav. Lav. Augusto R. Cosulich z Fratelli Cosulich , która wkrótce  

we Wrocławiu otwiera swoje przedstawicielstwo na Polskę i kraje nadbałtyckie. 

Omówiono możliwości współpracy z Izbą i polskimi firmami sektora TSL. 

2 września 2020 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z dostawcami ogniw fotowoltaicznych. Kilka firm 

Izby zamierza zaangażować się w budowę farm fotowoltaicznych na Mazowszu 

i w Wielkopolsce. 

2-4 września 2020 r.  
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Odbył się XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach z udziałem firmy 

członkowskiej Izby Invest in Austria.  

3 września 2020 r. 

W siedzibie Premium Rosa w Złotokłosie omówienie możliwości eksportu 

produktów bio do Azji, zapoznanie się z nowa ofertą Firmy i jej potrzebami 

surowcowymi. 

Oferta : 

https://premiumrosa.pl/sklep/ 

3 września 2020 r. 

Spotkanie z kierownictwem członka Izby Gasberry. Omówiono utrudnienia  

w handlu Białoruś-Polska, sytuację w odprawach granicznych i problemy 

transportowe. Gassbery oferuje wysokiej jakości naturalną skórę do mebli, 

tkaniny na plandeki.  

 7-8 września 2020 r. 

Odbył się Annual General Meeting of New Silk Road Network w Warszawie – 

pierwszy network logistyczny dla firm na Jedwabnym Szlaku, na którym Prezes 

Piechociński wygłosił mowę o logistyce na Nowym Jedwabnym Szlaku. 

Wystąpienia przygotowali też Przewodniczący Sekcji TSL Izby Jarosław Maćko 

 i Bartosz Samulak z Polish Forwarding Company. W wydarzeniu wzięli również 

udział przedstawiciele CSL Internationale Spedition, którzy przedstawili 

inwestycję CCIC Intermodal Depo Dunikowo – budowę najnowocześniejszego  

w regionie suchego portu przeładunkowego.  

7-9 września 2020 r. 

W Targach Kielce odbył się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 

MSPO z udziałem firmy członkowskiej REWAG, która zaprezentowała 

innowacyjną platformę kolejową do przewozu czołgów i ciężkiego sprzętu 

obronnego. Stoisko REWAG zostało przygotowane przez NES.Agency.  

9 września Targi MSPO odwiedził Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-

Azja Janusz Piechociński, w trakcie których odbył rozmowę m.in. z Dyrektorem 

Biura Handlowego - Rynek Przewozów Międzynarodowych i Intermodalnych 

https://premiumrosa.pl/sklep/


 

 

PKP Cargo S. Żurawskim o potrzebie pilnej reakcji na rosyjskie dopłaty  

do przewozów kontenerów na NJS. 

8 września 2020 r. 

Rozpoczęły się pierwsze w historii konopne żniwa u członka Izby Sefir -

producenta marki Alba Hemp. Szykuje się rekordowy zbiór. Plantacja konopii 

technicznych: https://lnkd.in/egU-tjp. 

 

10 września 2020 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z Kacprem Nosarzewskim o roli Chin  

we współczesnym świecie. 

11 września 2020 r.  

Spotkanie z firmami pracy tymczasowej. Omówienie sytuacji na rynku pracy  

i problemów wynikających z ograniczeń połączeń lotniczych. Rośnie liczba 

pracowników z Azji , którzy nie mogą powrócić do domu. Potrzebne szybkie 

decyzje przedłużające pobyt. 

11 września 2020 r.  

Spotkanie części firm Sekcji TSL - podsumowanie Forum Fracht i Konferencji 

Jedwabnego Szlaku, omówienie możliwych zagrożeń dla sektora ze względu  

na sytuację na Białorusi. 

14 września 2020 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z pełnomocnikiem włoskich firm zainteresowanych 

współpracą z Polską. Omówiono możliwości współpracy w sektorze IT, gier 

komputerowych, TSL, dronów, diagnostyki medycznej. 

15 września 2020 r. 

Telekonferencja z inwestorami z USA. Przedstawienie sytuacji ekonomicznej 

Polski w 2019 i 2020 roku, możliwości inwestycyjnych i zasad funkcjonowania 

specjalnych stref inwestycyjnych, sytuacji w centrach handlowych i potencjale 

polskiej informatyki. 

16 września 2020 r. 

https://lnkd.in/egU-tjp


 

 

Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze online zorganizowane przez KIG  

i Ambasadę Turcji.  

16 września 2020 r.  

Webinar Ambasady Izraela w Polsce "Israel-Baltics Innovation Seminar"  

z udziałem firm członkowskich Izby.  

16 września 2020 r. 

Webinar Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o. "Pierwsze kroki w imporcie z Chin. 

Transport drobnicy morskiej." 

16 września 2020 r. 

W siedzibie Izby spotkanie z Przewodniczącym Sekcji Usługi Finansowe. 

Omówiono ofertę dla Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu.  

16 września 2020 r. 

W siedzibie Izby spotkanie z Markiem Lachowiczem. Omówienie możliwości 

eksportu polskich doświadczeń reform ekonomicznych dla krajów Azji 

Centralnej. Funkcjonowanie giełdy, bankowość spółdzielcza jako inkubator 

inicjowania przedsiębiorczości, BPO. 

16 września 2020 r. 

W siedzibie GD Poland spotkanie z kierownictwem Chińsko-Polskiej Izby 

Gospodarczej. Omówiono udział firm członkowskich w China Yangling 

Agricultural i High-tech Fair. Izba otrzymała propozycję przygotowania 

prezentacji dla wszystkich międzynarodowych uczestników Targów z informacją 

o ofercie polskiego rolnictwa. 

16 września 2020 r. 

W siedzibie GD Poland omówienie eksportu pocztą lotniczą do Chin i Wietnamu 

polskiej żywności. Przygotowanie oferty dla firm egipskich i pakistańskich 

otwarcia handlowych przedstawicielstw w Wólce Kosowskiej. 

18 września 2020 r.  



 

 

W siedzibie Izby spotkanie z przedsiębiorcami-eksporterami do Egiptu i Sudanu. 

Omówienie tamtejszych potrzeb i kanałów transportowych dla polskich 

produktów. 

18 września 2020 r.  

Telekonferencje z eksporterami i ubojniami mięsa halal do krajów Islamskich. 

Omówiono konsekwencje przyjętej  ustawy. 

19-20 września 2020 r. 

Przedstawiciele Izby wzięli udział  w weekendzie  indonezyjskim promującym 

kuchnię i smaki Indonezji  

21 września 2020 r.  

Omówiono z kilkoma firmami potrzeby pracowników na koreańskich budowach 

LG, SK i Hyundai Eng. W dalszym ciągu brakuje spawaczy, szlifierzy, 

metalowców i operatorów sprzętu budowlanego. W przyszłym tygodniu 

spotkanie agencji pracy tymczasowej. 

21 września 2020 r.  

2-godzinna telekonferencja z kupcami z Emiratów. Ich potrzeby: duże dostawy 

kurczaka i wołowiny, a także słodycze, jabłka i mrożone warzywa, technika 

rolnicza i przetwórstwa żywności, części samochodowe, drony i ich 

oprogramowanie, pasze. 

22 września 2020 r.  

Spotkanie w GD Poland w Wólce Kosowskiej. Omówino współpracę  

z azjatyckimi firmami transportu lotniczego, weryfikację produktów  

do eksportu kanałem e-commerce, ofertę polskich firm transportowych  

w obsłudze wysyłek surowego drewna z Czech, Słowacji i Niemiec. 

22 września 2020 r.  

Spotkanie w firmie członkowskiej Premium Rosa. Omówienie dostaw 

komponentów ziołowych dla producentów azjatyckich, promocja wyrobów 

 na Targach rolniczych w Chinach w październiku, możliwości sprzedażowe  

w ZEA. 



 

 

23 września 2020 r.  

Webinar "Obowiązki w Cenach Transferowych za 2019 rok, czyli z czym 

podatnik musi się zmierzyć w 2020?". 

23-24 września 2020 r.  

W dniach 23-24 września w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach 

Production Manager Meeting: Fabryka przyszłości w drodze do przemysłu 4.0., 

Katowice z udziałem Prezesa Izby Janusza Piechocińskiego i przedstawicieli 

Relopack. Prezes Piechociński przedstawił prezentację  „Polski przemysł i firmy 

produkcyjne w perspektywie amerykańsko-chińskiej firmy handlowej  

oraz Brexitu”. 

24-26 września 2020 r.  

Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo 2020 (MSRE. 

25 września 2020 r.  

W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami sektora paszowego w Polsce. 

Omówiono konsekwencje dla sektora po zakazie uboju religijnego, możliwości 

eksportowe pasz na Bałkanach, dodatków paszowych do Azji. 

29 września 2020 r.  

Spotkania z firmami przetwórstwa mięsnego - analiza rynku Singapuru, 

Emiratów i Egiptu. 

30 września 2020 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński wziął 

udział w uroczystościach z okazji 71. rocznicy powstania ChRL. Podczas 

wydarzenia Prezes Izby wziął udział w panelu: “Wzmacnianie relacji 

partnerskich, wspólne tworzenie wspólnoty ludzkości, którą łączy ta sama 

przyszłość”. Przedstawił wyzwania czasów współczesnych: klimatyczne, 

energetyczne, zdrowotne oraz wzrost napięć politycznych i wyzwania 

technologiczne . 

Nadchodzące wydarzenia 



 

 

5-7 października 2020 r., spotkania B2B online PARP "Poznaj partnerów 

biznesowych z branży przemysłowej" 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej wirtualnej giełdzie kooperacyjnej 

skierowanej do branży przemysłowej, w tym do firm specjalizujących  

się lub poszukujących rozwiązań m. in. z dziedziny automatyki, obróbki 

materiałów oraz rozwiązań IT dla przemysłu. Wydarzenie odbędzie się  

w dniach  5-7 października 2020 r.  Współorganizatorem wydarzenia  

jest ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

Na czym polega giełda kooperacyjna? 

Giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, wcześniej umówionych  

ok. 20-minutowych spotkań między przedstawicielami firm i instytucji z różnych 

krajów. Uczestnicy giełdy reprezentują te same lub zbliżone branże  

i są zainteresowani nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami. 

Dla kogo? 

Giełda adresowana jest do firm oferujących lub poszukujących rozwiązań  

z takich dziedzin jak automatyka, materiały, obróbka metalu, elektronika,  

IT dla przemysłu itd. Już teraz możecie zapoznać się z profilami uczestników  

i sprawdzić, jakiej współpracy poszukują. Pamiętajcie, że  katalog 

uczestników aktualizowany jest na bieżąco! 

Jak to działa? 

• Uczestnicy giełdy dokonują rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny 

online znajdujący się na głównej stronie giełdy, najpóźniej do 4 października 

2020 r. Im szybciej dokonacie rejestracji, tym większa liczba zagranicznych 

partnerów będzie mogła zapoznać się z Waszą ofertą. 

• Podczas rejestracji należy wskazać dni, w których uczestnik planuje wziąć 

udział w spotkaniach. Ustawienia te można później modyfikować, ale trzeba 

zaznaczyć co najmniej jeden przedział, by profil został zaakceptowany i dawał 

możliwość umawiania spotkań. 

• Należy dokładnie określić profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, 

którą chce się nawiązać. 

https://cc-msv-2020.b2match.io/participants
https://cc-msv-2020.b2match.io/participants
https://cc-msv-2020.b2match.io/participants


 

 

• Po zatwierdzeniu profilu, pojawia się on w katalogu online. 

• Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi 

chcieliby odbyć rozmowy. 

• W dniach 5-7 października 2020 r. na platformie b2match (tej samej,  

na której odbywa się rejestracja) odbędą się rozmowy zgodnie z 

indywidualnymi harmonogramami. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do 

swojego harmonogramu spotkań poprzez profil na stronie giełdy. 

Oficjalnym językiem spotkań będzie  język angielski. 

Koszty: Udział w giełdzie kooperacyjnej jest  bezpłatny. 

8 października 2020 r., godz. 10.00, webinarium PAIH "Internetowa sprzedaż 

kosmetyków w Indiach - szanse i możliwości" 

Przedsiębiorco, jeśli działasz w branży kosmetycznej i chcesz rozwinąć swoją 

firmę na rynkach zagranicznych, weź udział w naszych bezpłatnym webinarium, 

które będzie pierwszym krokiem do twojego sukcesu! 

Znaczenie sprzedaży online rośnie od wielu lat, a pandemia COVID-19 

dodatkowo przyspieszyła jej rozwój. Trudności jakie powstały w tradycyjnym 

biznesie otworzyły nowe możliwości i zwiększyły potrzebę znajdowania 

nowoczesnych rozwiązań. Zapraszamy do udziału w naszym webinarium, 

podczas którego dowiesz się: 

• jakich kosmetyków potrzebują Indusi, 

• na co zwrócić uwagę planując eksport do Indii, 

• dlaczego warto sprzedawać w Indiach online 

 

Webinarium odbędzie się 8 października o godz. 10:00 i będzie prowadzone  

w języku polskim oraz angielskim. 

 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. 

Liczba miejsc ograniczona. 

 

8 października 2020 r. webinarium PARP "Polsko-ukraińskie spotkania online 

dla branży IT" 

https://cc-msv-2020.b2match.io/participants
https://www.paih.gov.pl/webinarium-internetowa_sprzedaz_kosmetykow_w_Indiach


 

 

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach online z ukraińskimi firmami, 

które  8 października 2020 r. zorganizuje Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Wydarzenie adresowane jest do firm i innych podmiotów działających  

w szeroko pojętej branży IT, w tym do firm outsourcingowych, dostawców 

oprogramowania, rozwiązań dla sektora finansowego czy e-commerce, 

technologii IoT, sztucznej inteligencji i in. 

Na czym polega giełda kooperacyjna online? 

Giełda kooperacyjna online to seria dwustronnych, wcześniej umówionych 

spotkań, które odbędą się przez internet, z wykorzystaniem specjalnej 

platformy. Spotkania potrwają 20 minut, a do udziału w nich nie trzeba 

instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. 

Oficjalnym językiem spotkań będzie  język angielski. 

Jak to działa? 

• Uczestnicy rejestrują swój udział wypełniając formularz na stronie 

internetowej giełdy. 

• W formularzu rejestracyjnym należy dokładnie określić profil swojej 

działalności oraz rodzaj współpracy, którą chce się nawiązać, 

• Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane będą w katalogu 

online (każdego dnia w katalogu pojawiają się nowe firmy!) 

• Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi 

chcieliby spotkać się podczas giełdy. 

• 8 października 2020 r., na tej samej stronie, na której dokonujecie rejestracji 

na wydarzenie, odbędą się umówione spotkania online. Abyście mogli 

uczestniczyć w spotkaniach online, musicie się upewnić, że Wasz komputer 

posiada mikrofon i, opcjonalnie, kamerę internetową. Wymagania sprzętowe 

opisane zostały na stronie wydarzenia. 

Koszty: 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Jak wziąć udział? 

https://b2b-meetings-for-it-sector.b2match.io/home
https://b2b-meetings-for-it-sector.b2match.io/home
https://b2b-meetings-for-it-sector.b2match.io/participants
https://b2b-meetings-for-it-sector.b2match.io/participants
https://b2b-meetings-for-it-sector.b2match.io/page-3011


 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie wydarzenia. 

12 października 2020 r., Konferencja „Lotnictwo Nowej Generacji 2020 – 

strategie, technologie, rozwiązania”, Warszawa 

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji 2020 – 

strategie, technologie, rozwiązania” odbędzie się w dniu 12 października 2020 

r. w Hotelu Novotel (ul. 1 Sierpnia 1) w Warszawie. Konferencja zalicza się  

do unikalnych w skali kraju wydarzeń integrujących środowiska lotnictwa 

cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego. Wydarzenie to stanowi 

doskonałą okazję do prezentacji innowacyjnych rozwiązań,  

jak i do merytorycznej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego 

infrastruktury i zaplecza przemysłowego i kadrowego.  

W Konferencji udział weźmie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

Janusz Piechociński.  

Więcej o wydarzeniu: https://lotnictwo.ztw.pl 

12-16 października 2020 r. wirtualne spotkania B2B w ramach Targów 

architektury, wyposażenia wnętrz oraz materiałów budowlanych ARCHIDEX 

2020, Malezja 

MATRADE, Ambasada Malezji w Warszawie zaprasza do uczestnictwa  

w wirtualnych spotkaniach b2b eBizMatch organizowanych w związku z targami 

architektury, wyposażenia wnętrz oraz materiałów budowlanych ARCHIDEX 

2020 w dniach 12-16 października 2020 roku. 

Szczegóły wydarzenia: https://archidex.com.my 

14 października 2020 r., godz. 9.00-11.30, webinarium Polsko-Gruzińskiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej, "Nowe możliwości ekspansji na rynek gruziński" 

Jako Partner wydarzenia Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa 

wspólnie z DAWG Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Konsulat 

Honorowy Gruzji we Wrocławiu, Ministerstwem Finansów i Gospodarki 

Autonomicznej Republiki Adżarii zaprasza na bezpłatne webinarium: „NOWE 

MOŻLIWOŚCI EKSPANSJI NA RYNEK GRUZIŃSKI”, które odbędzie się w dniu 14 

października 2020 w godz. 9:00-11:30. 

https://b2b-meetings-for-it-sector.b2match.io/page-3011
https://lotnictwo.ztw.pl/
https://archidex.com.my/


 

 

Rejestracja:  https://bit.ly/3ilK6fL . 

Więcej informacji pod linkiem:  https://bit.ly/3jdrcsH 

21 października 2020 r., webinar Morskiej Agencji Gdynia „Importuj, 

sprzedawaj, ale przede wszystkim sprawdzaj. Bezpieczny import z Chin”. 

Morska Agencja Gdynia zaprasza do udziału 21 października 2020 r. o godz. 

13.00 w bezpłatnym webinarze „Importuj, sprzedawaj, ale przede wszystkim 

sprawdzaj. Bezpieczny import z Chin”, podczas którego dowiecie się m.in.: 

• Kiedy i dlaczego warto sprawdzać kontrahenta chińskiego? 

• Jakie zachowania dostawcy powinny zaniepokoić importera? 

• Na czym polega wizja lokalna? 

• Jak można wymusić na dostawcy dobrą jakość zamawianego towaru? 

• Co zrobić, aby nie okazało się, że w kontenerze nie ma towaru, za który 

zapłaciliśmy? 

Szczegóły wydarzenia i rejestracja:  

https://mag.clickmeeting.com/importuj-sprzedawaj-ale-przede-wszystkim-

sprawdzaj-bezpieczny-import-z-chin-/register?fbclid=IwAR3tm4sFbn1PmAl2-

h8LyVReImHiLbOKpAhpluUceWHe-j_5a-pisq-e78o 

22-26 października 2020 r., China Yangling Agricultural High-tech Fair, Chiny 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja została zaproszona do udziału w China 

Yangling Agricultural High-tech Fair, które odbędą się w dniach 22-26 

października 2020 r.  

Po raz pierwszy w historii oferty polskiego rolnictwa i przemysłu 

przetwórczego, techniki rolniczej i przetwórczej, będą prezentowane na tych 

Targach. Izby przygotowują dla organizatorów Targów informacje o polskim 

rolnictwie, przemyśle przetwórczym, techniki rolnej i przetwórczej, leków 

weterynaryjnych, dodatków paszowych, rozwiązaniach IT w rolnictwie  

i gospodarstwie. Prosimy o pilne nadsyłanie Waszych ofert w jezyku angielskim 

na adres info@polandasia.com   

3-4 listopada 2020 r., Forum Rynku Spożywczego i Handlu, Warszawa 

https://bit.ly/3ilK6fL
https://bit.ly/3jdrcsH
https://mag.clickmeeting.com/importuj-sprzedawaj-ale-przede-wszystkim-sprawdzaj-bezpieczny-import-z-chin-/register?fbclid=IwAR3tm4sFbn1PmAl2-h8LyVReImHiLbOKpAhpluUceWHe-j_5a-pisq-e78o
https://mag.clickmeeting.com/importuj-sprzedawaj-ale-przede-wszystkim-sprawdzaj-bezpieczny-import-z-chin-/register?fbclid=IwAR3tm4sFbn1PmAl2-h8LyVReImHiLbOKpAhpluUceWHe-j_5a-pisq-e78o
https://mag.clickmeeting.com/importuj-sprzedawaj-ale-przede-wszystkim-sprawdzaj-bezpieczny-import-z-chin-/register?fbclid=IwAR3tm4sFbn1PmAl2-h8LyVReImHiLbOKpAhpluUceWHe-j_5a-pisq-e78o
mailto:info@polandasia.com


 

 

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to największa konferencja dedykowana 

sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce. Jak co roku Forum Rynku 

Spożywczego i Handlu stwarza okazję, żeby w jednym miejscu spotkali  

się na inspirujących dyskusjach i kuluarowych rozmowach przedstawiciele 

największych firm sektora spożywczego i handlowego oracz HoReCa: 

producenci, przetwórcy, dystrybutorzy, handlowcy, restauratorzy,  

a także decydenci z otoczenia administracyjnego i analitycy. 

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: http://www.frsih.pl/pl/ 

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 rynkach azjatyckich”.   

5-10 listopada 2020 r., China International Import Expo 2020, Szanghaj 

Polska Agencja Handlu i Inwestycji zaprasza do wzięcia udziału w misji polskich 

przedsiębiorców na targi China International Import Expo 2020, które odbędą 

się w dniach 5-10 listopada w Szanghaju. Targi China International Import Expo 

to największe wydarzenie targowe w Chinach organizowane od 2018 r.  

z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jinpinga. Istotnym celem 

targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych 

wysokiej jakości. Wydarzenie jest skierowane do firm zainteresowanych 

eksportem produktów do Chin i znalezieniem potencjalnych chińskich 

dystrybutorów. W zeszłorocznej edycji Targów udział wzięło ponad 3800 firm  

z 181 krajów i regionów świata. Niemal milion zwiedzających miało okazję 

zapoznać się z produktami i ofertą zagranicznych wystawców.  

Więcej o wydarzeniu: https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie 

10-12 listopada 2020 r. XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan, 

Nur-Sułtan 

W dniach 10-12 listopada 2020 r. w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan odbędzie się 

XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan „Zrównoważony rozwój 

górniczo-geologicznej branży Kazachstanu – możliwości i wyzwania”.  

http://www.frsih.pl/pl/
https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie


 

 

Tematyka Forum: 

• Zasoby przyszłości; 

• Zastąpienie zasobów; 

• Produkcja górnicza; 

• Zarządzanie zasobami; 

• Przetwórstwo i wzbogacenie. Rozwiązania innowacyjne; 

• Cyfryzacja pracy górniczej. 

Kontakt do organizatora: 

Anastasiya Bogdanova – Event&Social Media Coordinator 

e-mail: Anastasia.b@advantix.co.uk 

 

Wypowiedzi medialne Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

Janusza Piechocińskiego  

O sytuacji polskich jabłek: 

https://lnkd.in/eP7HBA6 

dla Portalu spożywczego: 

https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/piechocinski-koszty-

transportu-najwiekszym-wyzwaniem-w-eksporcie-polskiej-zywnosci-do-

singapuru,189266.html 

O sytuacji niemieckiej kolei podczas pandemii: 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36934/janusz-piechocinski--kolej-

niemiecka-w-czasie-cov-19.html 

Na FRACHT 2020 w Gdyni: 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36826/fracht-2020--janusz-piechocinski-

musimy-umiec-wykorzystac-miejsce-polski-na-transportowej-mapie-swia.html 

 

mailto:Anastasia.b@advantix.co.uk
https://lnkd.in/eP7HBA6
https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/piechocinski-koszty-transportu-najwiekszym-wyzwaniem-w-eksporcie-polskiej-zywnosci-do-singapuru,189266.html
https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/piechocinski-koszty-transportu-najwiekszym-wyzwaniem-w-eksporcie-polskiej-zywnosci-do-singapuru,189266.html
https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/piechocinski-koszty-transportu-najwiekszym-wyzwaniem-w-eksporcie-polskiej-zywnosci-do-singapuru,189266.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36934/janusz-piechocinski--kolej-niemiecka-w-czasie-cov-19.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36934/janusz-piechocinski--kolej-niemiecka-w-czasie-cov-19.html


 

 

O innowacyjności w logistyce, transporcie i dystrybucji produktów z branzy e-

commerce: 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36985/innowacyjnosc-w-transporcie-i-

logistyce---kilka-praktycznych-przykladow.html 

 

https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36985/innowacyjnosc-w-transporcie-i-logistyce---kilka-praktycznych-przykladow.html
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/36985/innowacyjnosc-w-transporcie-i-logistyce---kilka-praktycznych-przykladow.html

