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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.

Szanowni Państwo,
Nowy wzrost niebezpieczeństwa nie może hamować naszej aktywności
i podtrzymywania kontaktów, szczególnie na dalej położonych rynkach:
webinary, telekonferencje, targi on-line to w tej chwili główne kanały
komunikacji i promocji. Nie dać o sobie i swojej ofercie zapomnieć to teraz
kluczowe zadanie w relacjach z Azją. Dla bezpieczeństwa zredukowaliśmy
do niezbędnego minimum bezpośrednie spotkania w Izbie czy w siedzibach firm
członkowskich. Dziękujemy za pełne zrozumienie dla takiego działania. Obecny
czas to także wyzwanie dla naszej solidarności i odpowiedzialności. Śledźmy
z uwagą oferty firm członkowskich, przekazujmy sobie kontakty możliwych
partnerów czy klientów. Mocniej niż kiedykolwiek dotąd informujmy o naszej
ofercie i naszych potrzebach. W pogarszających się warunkach prowadzenia
biznesu w październiku Izba przygotowała w dialogu z firmami członkowskimi
kilka istotnych programów i dokumentów, które powinny dobrze procentować
w przyszłości.
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja przekazała Ambasadzie chińskiej
wypracowany
wspólnie
z
Chińsko-Polską
Izbą
Gospodarczą
kilkudziesięciostronicowy Program intensyfikacji polskiego eksportu do Chin

i poszerzenia współpracy gospodarczej, a także rozwijający ideę Centrum
Polska-Azja GD Poland. Umieściliśmy w proponowanej ofercie możliwości firm
członkowskich, nadesłane informacje o waszych propozycjach i potrzebach.
W imieniu firm handlowych i sektora TSL przedstawiliśmy kierownictwu
prywatnej linii lotniczej z Chin operującej na 7 lotniskach w UE ofertę
współpracy i koordynacji zamówień transportowych na Europę Centralną
i możliwości uruchomienia połączenia Chiny - Lotnisko Łódź.
Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju RP przygotowaliśmy, po konsultacjach
z członkami Izby, naszą ofertę udziału w planowanych do końca roku
posiedzeniach Międzyrządowych Komisji Wspólnych ds. współpracy
gospodarczej z Kazachstanem i Uzbekistanem. Przekazaliśmy Ambasadom tych
Krajów propozycje intensyfikacji kontaktów i nasze opracowania z ofertami.
Na kolejne Targi Chińskie przygotowaliśmy prezentacje o Polsce, polskiej
gospodarce i ofertach firm członkowskich.
Nawiązaliśmy współpracę z polskimi portami. Razem z przedstawicielami
REWAG byliśmy aktywni w wielu dyskusjach o potrzebie przyspieszenia
modernizacji i wzrostu konkurencyjności polskich przewozów intermodalnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym procesie wzięli aktywny udział.

Janusz Piechociński
Prezes
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja

6 listopada 2020 r.
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński weźmie
udział w zamkniętym spotkaniu z Ministrem Handlu Kazachstanu, dwoma
wiceministrami, prezesem Agencji Inwestycji i Handlu Kazachstanu
oraz Ambasadorem Kazachstanu w Polsce. W trakcie spotkania Prezes
Piechociński przedstawi ofertę członków Izby i zaprezentuje projekt Polski jako
hubu dla przedsiębiorstw z Kazachstanu chcących operować na rynku UE.

Nowy Członek Izby
Projektanci Kariery Sp. z o.o. Sp. k.
Projektanci Kariery to sprawdzony i elastyczny partner w zakresie outsourcingu
prawniczego, międzynarodowej rekrutacji, szkoleń oraz wsparcia
przedsiębiorstw w obszarze HR. Projektanci Kariery to grupa profesjonalistów,
która z pasją zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dla biznesu z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi. Firma jest obecna w branży HR na rynku
polskim oraz międzynarodowym od przeszło 20 lat.
Oferta Projektanci Kariery:







Profesjonalne szkolenia
Rekrutacja pracowników
Selekcja
Konsulting HR
Profesjonalny coaching
Outsourcing

Projektanci Kariery Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zielonogórska 3
45-323 Opole
e-mail: biuro@projektancikariery.pl
www.projektancikariery.pl

U Członków Izby
Termo-rex S.A.
Termo-rex S.A. m.in. dzięki pomocy Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
zawarł umowy Daeah Engineering & Construction Co. Ltd Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie, obejmujące realizację prac w ramach projektu „Polimery Police”
na terenie Zakładów Chemicznych w Policach. Zlecenie objęte umową
realizowane będzie w okresie od 1 listopada 2020 roku do 30 września 2021

roku i obejmuje prace w zakresie montażu rurociągów na estakadach w porcie
rozładunkowym. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Konsorcjum wynosi 7 109
665,00 zł plus VAT.
Gratulujemy!

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o.
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

TÜV SÜD Polska
TÜV SÜD Polska podpisało Ramową Umowę o Współpracy z PESA Bydgoszcz
S.A.. Umowa została podpisana przez Pana Krzysztof Zdziarski, Prezesa PESA
Bydgoszcz S.A. oraz Pana Mieczysław Obiedzinski , Prezesa TÜV SÜD Polska.
Obie strony deklarują aktywną współpracę merytoryczną w ramach konsultacji
eksperckich, których celem jest wypracowanie właściwych zasad rozwoju
sektora w obszarze legislacyjno – regulacyjnym, w tym zwłaszcza aktywną
współpracę merytoryczną w ramach prowadzonych przez strony badań
i audytów w sektorze kolejowym, w kontekście technologii wodorowych.

Planowane jest również wspólne przygotowanie programów szkoleniowych
i certyfikacyjnych.

Gassberry Sp. z o.o.
Członek Izby Polska-Azja oferuje wysokiej jakości naturalną skórę do mebli,
tkaniny na plandeki, geowłókniny. Kontakt: info@polandasia.com.

Wydarzenia
1 października 2020 r.
Na zaproszenie Członka Izby UNICONSULT Wick & Partner uczestniczyliśmy
w VIRTUAL OPEN DAY – RELOADED organizowanym przez ABA – Invest
in Austria.
1 października 2020 r.
Webinarium PAIH "Sektor spożywczy na Filipinach - trendy i możliwości
ekspansji".
2 października 2020 r.
Telekonferencje z polskimi firmami spedycji i logistyki w sprawie koordynacji
ofert dla towarowych przewoźników lotniczych operujących na trasach
Azja -UE.
2października 2020 r.
Organizacja w GD Poland hal eksportowych, uruchomienie eksportowego
centrum dystrybucyjnego w e-commerce do Chin i innych krajów Azji.
2 października 2020 r.
W siedzibie GD Poland spotkanie kierownictw Izby Polska Azja i Chińsko Polskiej Izby Gospodarczej. Omówiono wnioski z seminarium 30 września
w Ambasadzie ChRL o możliwości współpracy UE i Polski z Chinami w czasach
COVID-19.

3 października 2020 r.
Święto Powstania Państwa Koreańskiego - wysłano pozdrowienia i życzenia
do JE Ambasador Republiki Korei w Polsce Pani Sun Mira, jej zespołu
oraz przedstawicieli KOTRA i KOSME.
3 października 2020 r.
Republika Federalna Niemiec Dzień Jedności Niemiec - przesłaliśmy życzenia
do przedstawicieli Ambasady.
5 października 2020 r.
Spotkanie z kierownictwem Cargo Partner Polska. Omówienie nowych
tendencji w sektorze TSL w relacjach z Azją , potrzeby polskiej odpowiedzi
na dotacje dla kolejowych przewoźników rosyjskich na Jedwabnym Szlaku, ceny
frachtu lotniczego UE-Azja.
5 października 2020 r.
Spotkanie z Przewodniczącym Stowarzyszenia Firm Pracy Tymczasowej.
Omówiono bariery na rynku pracy, dostępność spawaczy, operatorów wózków
widłowych, ślusarzy, stan przygotowań do webinariów z Uzbekistanem,
Kazachstanem i Indonezją.
5 października 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielką diaspory polskiej w Japonii.
Omówiono możliwości współpracy Izby z organizacjami biznesu japońskiego.
5-7 października 2020 r.
Spotkania B2B online PARP "Poznaj partnerów biznesowych z branży
przemysłowej".
6 października 2020 r.
Izba przygotowuje ofertę współpracy z prywatnymi przewoźnikami
towarowymi z Azji i zachęca do uruchomienia pierwszych regularnych lotów
towarowych na polskie lotniska (w opracowaniu zaproponowaliśmy Modlin
albo Łódź).
7 października 2020 r.

Telefoniczna konsultacja materiału dla Ministerstwa Rozwoju przed Komisją
Międzyrządową Polska-Kazachstan i Polska-Uzbekistan. Zweryfikowano oferty
ponad 40 firm (w tym firm członkowskich zgłoszonych przez Izbę).
7 października 2020 r.
Telekonferencja z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce. Omówiono propozycje
Izby tematów i ofert polskich firm na kolejną Komisję Międzyrządową
Współpracy Gospodarczej Polska-Uzbekistan.
8 października 2020 r.
W siedzibie Izby omówienie oferty dla Kazachstanu polskiego sektora IT,
e-sport i gier, oświetleniowego, małych samolotów i dronów i możliwości
pozyskania pracowników budowlanych, spawaczy, operatorów wózków
widłowych.
8 października 2020 r.
Kilka firm Izby wzięło udział w Giełdzie Kooperacyjnej online zorganizowanej
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydarzenie adresowane
było 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.
8 października 2020 r.
Webinarium PAIH "Internetowa sprzedaż kosmetyków w Indiach - szanse
i możliwości".
12 października 2020 r.
Telekonferencja z Dyrektorem Działu Ekonomicznego Ambasady Kazachstanu.
Omówiono nowe projekty intensyfikacji wymiany handlowej, możliwości
udziału polskich firm w modernizacji rolnictwa i współpracę transportowologistyczną
12 października 2020 r.

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński wystąpił
na konferencji: „PRZED PRZEŁOMEM - STRATEGIA ROZWOJU LOTNICTWA
W POLSCE. CPK U DRZWI” i odpowiadał miedzy innymi na pytania:
Czy możemy wygrać wojnę o tranzyt ? Ile lotnisk dla Polski? CPK i jego wpływ
na krajowy i europejski rynek przewozów lotniczych: bariery i nadzieje.
Potencjał CPK dla gospodarki. Skala inwestycji i jej oddziaływanie
Pełen Tekst w Business Insider Polska
12 października 2020 r.
Spotkanie z Panią Prezes Portu Lotniczego Łódź. Omówiono plany rozwoju
lotniska i możliwości przyjmowania przewoźników transportowych z Azji.
12 października 2020 r.
Telekonferencja z Prezesem Izby Polska-Gruzja. Omówiono konsekwencje
COVID-19 dla przedsiębiorczości gruzińskiej i wpływ epidemii na gospodarcze
relacje Polska-Gruzja.
13 października 2020 r.
Telekonferencja z Przewodniczącym Sekcji Chiny Izby Felixem Wangiem,
dyrektorem w GD Poland. Omówiono udział polskich firm w nadchodzących
targach internetowych i zatwierdzono prezentację z polską ofertą na China
Yangling Agricultural High-tech Fair.
14 października 2020 r.
Webinarium Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, "Nowe
możliwości ekspansji na rynek gruziński”. Organizatorami wydarzenia byli:
Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z DAWG Dolnośląską
Agencją Współpracy Gospodarczej, Konsulat Honorowy Gruzji we Wrocławiu,
Ministerstwem Finansów i Gospodarki Autonomicznej Republiki Adżarii.
15 października 2020 r.
Intensywna korespondencja z koreańskimi firmami poszukującymi europejskich
Partnerów w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego. Proponują poprzez

zaangażowanie polskiego e-handlu uruchomienie dostaw nowej generacji
techniki medycznej.
15 października 2020 r.
Spotkanie w HANSEI Polska. Omówienie potrzeb dostaw na place budów firm
kapitału koreańskiego w Polsce. Przeanalizowano dotychczasowa współpracę
z LG Chem, SK i Hyundai ENG.
15 października 2020 r.
W siedzibie Izby nagranie wywiadu on-line o politycznych, gospodarczych
i moralnych akcentach decyzji Senatu w sprawie zakazu uboju halal i koszer.
15 października 2020 r.
Spotkanie kierownictwa Sekcji Promocja i Marketing: jak promować polskie
produkty na odległość w Azji i krajach arabskich.
15 października 2020 r.
Webinarium „Prowadzenie działalności gospodarczej w USA – praktyczne
aspekty prawne, bankowe i podatkowe”
16 października 2020 r.
2 edycja Kongresu dla Współpracy Polsko-Azjatyckiej zorganizowanego
przez Fundację Lotus League i Samorząd Studentów SGH. Cel wydarzenia:
promowanie współpracy polsko-azjatyckiej w obszarze wymiany akademickiej i
biznesowej. 3 panele tematyczne dotyczyły nowych technologii w Azji
Południowo-Wschodniej, przedsiębiorczości oraz rozpoczęcia kariery we
wspomnianym regionie. Wydarzenie spotkało się z szerokim zainteresowaniem
– transmisję wyświetliło kilka tysięcy osób.
Izba Przemysłowo-Handlowa
wydarzenia.

Polska-Azja

Nagrania z Kongresu: https://lnkd.in/edeTiQH.
19-26 października 2020 r.

była

partnerem

medialnym

E-Business Trade Week Sri Lanka – Central Eastern Europe Webinaria
oraz spotkania online B2B organizowane pod patronem Ambasadora Republiki
Sri Lanki jego Ekscelencji Cahm Wijeratne oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego.
20 października 2020 r.
Webinarium Członka Izby Media4Business „CYFRYZACJA TRANSPORTU
– nowa EPO(ka) konkurencyjności".
20 października 2020 r.
Webinarium: Handel z Chinami w dobie pandemii - Hongkong i nowe
rozwiązania biznesowe online.
20 października 2020 r.
Przekazanie stronie chińskiej prezentacji na październikowe Targi w Chinach:
"Polska Chiny Razem możemy więcej” China Yangling Agricultural High-tech Fair
Żywność i rolnictwo: wielki potencjał współpracy24-26 października 2020 r.
21 października 2020 r.
Przygotowania polskiej oferty do wideokonferencji w ramach: IX posiedzenia
Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej
oraz VII posiedzenia Polsko-Uzbeckiej Międzynarodowej Komisji ds. Współpracy
Gospodarczej.
22 -26 października 2020 r.
China Yangling Agricultural High-tech Fair 2020, w trakcie których
zaprezentowano wystąpienie Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Janusza Piechocińskiego i prezentację ofert firm członkowskich Izby z branży
spożywczej, przetwórstwa spożywczgo, techinki rolniczej i dronów.
23 października 2020 r.
Omówienie problemów dostępności gruntów dla Centrów Danych i farm
fotowoltaicznych na Mazowszu, dostaw do Singapuru i Hongkongu polskiego
mięsa wieprzowego i drobiowego.
23 października 2020 r.

Dziennik Gazeta Prawna zaprosił Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej PolskaAzja Janusza Piechocińskiego do udziału w debacie: „5G w budowie. Ustawa
coraz bliżej, wątpliwości coraz więcej”.
23 października 2020 r.
Webinar "Obowiązki w Cenach Transferowych za 2019 rok, czyli z czym
podatnik musi się zmierzyć w 2020?".
26 października 2020 r.
Polska hubem ekonomicznej ekspansji Kazachstanu w UE: telekonferencja
z Dyrektorem Departamentu Ekonomicznego Ambasady Kazachstanu
Omówienie przebiegu spotkania kierownictwa Izby z kierownictwami agend
odpowiedzialnych w Kazachstanie za wymianę handlową.
26 października 2020 r.
Telekonferencje z członkami Izby i omówienie konsekwencji decyzji
5 inwestorów z Chin i Korei, którzy podjęli decyzje o zawieszeniu uruchomienia
działalności w Polsce (wynajęcie, budowa terminali magazynowych i hal
produkcyjnych).
26 października 2020 r.
Webinarium „Umowy o wolnym handlu w Unii Europejskiej: z Japonią (EPA),
Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA)”.
27 października 2020 r.
Webinar Członka Izby Polska-Azja Media4Business: „Czy warto wdrażać pojazdy
elektryczne do flot i jak w pełni wykorzystać ich potencjał? Jak minimalizować
ryzyka związane z ich wdrożeniem?”.
28 października 2020 r.
Webinarium Morska Agencja Gdynia: "Importuj, sprzedawaj, ale przede
wszystkim sprawdzaj! Bezpieczny import z Chin".
28 października 2020 r.
Webinarium Targi Kielce S.A. i Polsko-Kazachstańskiej Izby PrzemysłowoHandlowej: "Kazachstan - kraj ogromnych możliwości".

28 października 2020 r.
Webinarium “Online Business Opportunities for CEE and Baltic Countries via
Hong Kong”.
28 października 2020 r.
Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z koreańskim partnerem DGFEZ
(Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone Authority) zaprosiła firmy polskie
do udziału w Polsko–Koreańskich rozmowach handlowych B2B online
Katalog o firmach koreańskich z pełną ofertą https://lnkd.in/esBdQwc.
28 października 2020 r.
FinTech Taipei Forum 2020.
29 października 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Promocji. Omówiono przygotowania
do webinaru z kierownictwami administracji w Kazachstanie odpowiedzialnymi
za internacjonalizację kazachstańskich firm, które odbędzie się 6 listopada 2020
r.
29 października 2020 r.
Kilka telekonferencji z członkami Sekcji Energetyka. Omówiono możliwości
zgłoszenia wspólnej oferty dla koreańskiej firmy POSCO, która będzie
realizowała termiczny zakład utylizacji odpadów komunalnych w Warszawie.
29 października 2020 r.
Kierownictwo Izby uczestniczyło w spotkaniu on-line zorganizowanym
przez Polish Australian Business Forum (PABF.com.au).
29 października 2020 r.
Z okazji Święta Narodowego Święta Republiki Turcji kierownictwo Izby przesłało
list do Ambasadora Republiki Turcji w Polsce.
30 października 2020 r.
Telekonferencje z przedstawicielami polskich portów morskich w sprawie
całościowej oferty dla przedsiębiorstw z Kazachstanu: wykorzystania szlaków

kolejowych przez Rosję i Białoruś oraz przez Kaspijski Korytarz Kolejowy
i Ukrainę
30 października 2020 r.
European-Philippine Business Summit 2020.

Nadchodzące wydarzenia
3-8 listopada 2020 r., Targi InnoWeek.Uz, Uzbekistan
Chcesz zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania w Uzbekistanie? Weź
udział w wirtualnej odsłonie międzynarodowych targów InnoWeek.Uz, które
odbędą się w dniach 3-8 listopada 2020 r.

Wystawa jest częścią Międzynarodowego Tygodnia Innowacyjnych Idei
InnoWeek.Uz organizowanego przez Ministerstwo Innowacyjnego Rozwoju
Republiki Uzbekistanu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla krajowych
i zagranicznych ośrodków badawczych, funduszy inwestycyjnych, agencji
technologicznych, parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości
zainteresowanych
promocją
swoich
rozwiązań
w
Uzbekistanie.
W tym roku wystawa odbędzie się w dniach 3-8 listopada 2020 r. na
dedykowanej platformie internetowej.
Aby wziąć udział w wydarzeniu jako wystawca, należy zarejestrować się
na stronie internetowej.
Udział w targach jest bezpłatny.
W przypadku dodatkowych pytań związanych z wydarzeniem zachęcamy do
kontaktu z kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego w Uzbekistanie,
Przemysławem Ozierskim ( przemyslaw.ozierski@paih.gov.pl).

4 listopada 2020 r., godz. 11.00, webinar Transport Manager „Wzrost
w czasach kryzysu. Poznaj czynniki sukcesu w branży transportowej”

W imieniu Członka Izby, wydawcy Transport Manager zapraszamy do wzięcia
udziału w wabiarze „Wzrost w czasach kryzysu. Poznaj czynniki sukcesu w
branży transportowej”, który odbędzie się 4 listopada br. o godz. 11.
Weź udział w panelu dyskusyjnym online w czasie którego:
 Dowiesz się jakie są najlepsze ścieżki dla rozwoju biznesu
transportowego w aktualnych trudnych czasach;
 Poznasz strategie i narzędzia, które przyniosły sukces i się sprawdzają;
 Przedstawimy branżę transportową widzianą od środka i z perspektywy
zewnętrznej;
 Zastanowimy się, czy oszczędność napędza innowacyjność.
Szczegóły
wydarzenia
i
rejestracja:
https://land.transportmanager.pl/wzrost_w_czasach_kryzysu?fbclid=IwAR0fSzHWuVfxw9gyYYVSi
R-jctLwDVwhX9yCTi-_lItwBXKhCGh0IaFX-IY

4-6 listopada 2020 r., FMB 2020 – giełda kooperacyjna dla branży inżynierii
mechanicznej
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej skierowanej do
firm z branży Inżynierii mechanicznej i ich dostawców. Wydarzenie odbędzie się
w dniach 4-6 listopada 2020 r. w Bad Salzuflen w Niemczech.
Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny.
Rejestracja http://slexport.szef.co/formularze/business-trade-week

17 listopada 2020 r., VII Kongres Bezpieczeństwa Żywności i Kongres
Logistyczny online

Zapraszamy do udziału on-line w VII edycji Kongresu Bezpieczeństwa Żywności
i Kongresu Logistycznego, które w tym roku odbędą się on-line 17 listopada
2020 roku.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne.
VII edycja Kongresu Bezpieczeństwa
hasłem “Future of Food”.

Żywności

odbędzie

się

pod

W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja obejmująca m.in. udział:
– W prelekcjach i panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych potrzeb
firm w zakresie innowacji w sesjach: certyfikacja, logistyka, opakowania,
produkcja pierwotna, nowoczesne technologie;
– W prezentacjach produktów, usług i rozwiązań technologicznych
ukierunkowanych na rozwój innowacji produktowych.
Rejestracja: https://foodcongress.org/rejestracja/
Szczegóły wydarzenia: https://foodcongress.org
Kongres Logistyczny organizowany przez Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP) to najważniejsze wydarzenie dotyczące
łańcucha dostaw w tym roku.
Podczas Konferencji masz możliwość:


Wziąć udział w sesjach dotyczących rozwiązań przyszłości oraz rzeczywistych
strategii realizowanych w celu optymalizacji i przekształceń łańcucha dostaw.



Uczyć się od wyspecjalizowanych pracowników naukowych
zajmujących się zagadnieniami łańcucha dostaw na co dzień.



Wysłuchać dynamicznych prelegentów i specjalistów z naszej branży.



Nawiązać kontakty z wiodącymi, nowymi i przyszłymi liderami łańcucha
dostaw z całego świata.

Rejestracja: http://conferencecscmp.org/rejestracja-2/
Szczegóły wydarzenia: http://conferencecscmp.org

i osób

19 listopada 2020 r., Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Biznesowe PolskaTajwan online
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Chinese International Economic Cooperation
Association (CIECA) serdecznie zapraszają na 16 edycję biznesowego forum
Polska – Tajwan ONLINE (16th Taiwan-Poland Joint Business Council Meeting
Online).
19 listopada 2020 r. godz. 09:30- 11:30 Warszawa/ Tajpej
platforma „Cisco Webex”
W tym roku reprezentowane podczas forum będą następujące sektory:
OCHRONA ZDROWIA / MEDYCYNA
W ostatnich miesiącach Tajwan stawiany jest także jako modelowy przykład
walki z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie, zaprzęgając do walki
m.in. big data, Internet i aplikacje mobilne. Ochrona zdrowia i walka z
pandemią przy użyciu najnowszych technologii będzie jednym z głównych
tematów naszego forum!
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Polska jest jednym z głównych producentów baterii do pojazdów i autobusów
elektrycznych, a także podzespołów i części zamiennych do pojazdów w UE.
Planuje także produkować własny samochód elektryczny „Izera”. Jesteśmy
gotowi współpracować z tajwańskimi podmiotami w tym sektorze.
ZIELONE / ODNAWIALNE ENERGIE
Zielona energia jest jednym z filarów programu „pięć plus dwa” dla
innowacyjnych gałęzi przemysłu na Tajwanie. Rozwój energetyki odnawialnej
jest silnikiem napędzającym transformację sektora energetycznego i wzrost
gospodarczy. To także dynamicznie rozwijając się sektor w Polsce! Najlepsze
praktyki z obu krajów zostaną omówione!
Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o wcześniejszą rejestrację online REJESTRACJA
Forum odbędzie się w języku angielskim.

Zapraszamy do dyskusji dot. ww sektorów oraz do udziału w rozmowach
biznesowych z tajwańskimi podmiotami!

24-26 listopada Branża spożywcza: wirtualne spotkania b2b podczas targów
Free From Functional Food EXPO 2020
Zapraszamy do udziału w międzynarodowych spotkaniach b2b online,
które odbędą się podczas Free From Functional & Health Ingredients
Matchmaking 2020.
Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli firm i innych podmiotów
działających w szeroko pojętej branży spożywczej, w szczególności:






żywność bezglutenowa, bez laktozy, bez cukru,
żywność z przeznaczaniem dla wegan,
żywność funkcjonalna,
żywność i odżywki dla sportowców,
suplementy diety i witaminy.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny
Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o
zapoznanie się z informacjami i warunkami udziału w wydarzeniu
oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie giełdy kooperacyjnej.

