Nr 11/2020

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.

Zachęcamy do lektury poniższych pozycji przed BREXIT’em:
Brexit: nowy poradnik dla przedsiębiorców - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i
Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
German Visions for the Future of Europe
https://lnkd.in/gj-X97k

Nowy Członek Izby
Grupa PIAST
Grupa PIAST od ponad 60 lat zajmuje się ochroną osób i mienia,
wykonywaniem usług porządkowo czystościowych, obsługą procesów
produkcyjnych oraz wieloma innymi usługami oczekiwanymi przez klientów.
Dzięki
wieloletniemu
doświadczeniu,
profesjonalnemu
podejściu
do realizowanych usług oraz chęci poszukiwania coraz korzystniejszych
rozwiązań biznesowych, Grupa PIAST jest jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się firm z tej branży w Polsce.

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Grupa Piast realizuje
następujące usługi:
•
•
•
•
•

Ochrony wewnętrznej i zewnętrznej zakładów;
Ochrony budynków użyteczności publicznej;
Ochrony parkingów i placów;
Zabezpieczenia budynków o obowiązkowej ochronie;
Zabezpieczenia imprez masowych i okolicznościowych.

Grupa PIAST oferuje usługi monitoringu obiektów stałych i w ruchu
w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne co zapewnia niezawodny,
całodobowy nadzór monitorowanego i chronionego obiektu. Firma posiada
jedną z największych własnych sieci Grup Interwencyjnych oraz Grup
Patrolowych, a także Grup Konwojowych. Dzięki temu daje swoim klientom
poczucie bezpieczeństwa i gwarancję profesjonalizmu.
Grupa PIAST realizuje usługi porządkowo-czystościowe realizuje
na podstawie stałych umów oraz jako zlecenia jednorazowe. Podejmując
współpracę firma podchodzi do każdego Zleceniodawcy indywidualnie,
konsultując stosowane środki chemiczne odpowiednio do potrzeb
i wymagań.
Firma specjalizuje się także w specjalistycznych usługach porządkowoczystościowych, outsourcingu etapów produkcji oraz technicznym
zarządzaniem obiektów.
PIAST GROUP Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 67
59-220 Legnica
e-mail: piast@piast.info.pl
www.piast.info.pl

U Członków Izby
Termo-rex S.A.
Spółka zależna Termo-Rex zawarła z PKN Orlen umowę na prace związane
z wymianą kotłów na instalacji Claus VII, Claus I oraz Claus VIII w Zakładzie

Produkcyjnym PKN Orlen - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość
umowy wynosi 14,8 mln zł
Gratulacje!
ACTION S.A.
Action S.A. wielkim wygranym XXI Plebiscytu CRN Polska. Firma
podwarszawskiego Zamienia była nominowana w sześciu kategoriach
i we wszystkich zwyciężyła. Action wygrał Plebiscyt CRN Polska w kategoriach:
„Postać Rynku IT”, „Producent”, „Dystrybutor”, „Dyrektor Sprzedaży
u Dystrybutora”, „Handlowiec Roku” i „Dystrybutor z wartością dodaną”.
- To dla nas wielkie wyróżnienie. Świadczy o tym, że nasza strategia bycia VADem przynosi efekty i rynek to docenia – Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu
ACTION S.A.
Więcej: https://www.action.pl/pl/klient/news/Action-wielkim-wygranym-XXIPlebiscytu-CRN-Polska.-Wsrod-finalistow-rowniez-Action-Business-Center
Gratulacje!
Pronar Sp. z o.o.
Pronar znalazł się wśród laureatów prestiżowego konkursu „Orzeł innowacji”
organizowanego przez redakcję Rzeczpospolitej pod patronatem Ministerstwa
Rozwoju. Kapituła plebiscytu wyróżniła Mobilny Rozdrabniacz Szybkoobrotowy
Pronar MRS 1.53 jako innowacyjne rozwiązanie dedykowane branży
recyklingowej. Ideą konkursu jest m.in. wyłonienie przedsiębiorstw,
które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek nowe
produkty i osiągają dzięki nim sukcesy biznesowe.
Więcej: https://pronar.pl/pronar-wsrod-orlow-innowacji/
Gratulacje!

Oferty Członków Izby

K&P Medical Group Sp. z o.o.
K&P Medical Group posiada w swojej ofercie systemy do oczyszczania
powietrza Aerte. Urządzenia Aerte są stosowane w szpitalach, placówkach
medycznych, domach pomocy społecznej, karetkach pogotowia, hotelach,
galeriach handlowych, sklepach, lokalach usługowych, środkach komunikacji
publicznej, szkołach, przedszkolach, salach konferencyjnych czy powierzchniach
biurowych.
Wykorzystana w urządzeniach Aerte technologia polega na emisji grup
hydroksylowych (OH) do powietrza, które to w znaczący sposób redukują ilość
patogenów
przenoszonych
drogą
powietrzną
i
osadzających
się na powierzchniach. Grupy hydroksylowe docierają również do kanałów
i przewodów wentylacyjnych i klimatyzacji likwidując osadzające
się tam drobnoustroje (pleśnie, grzyby, alergeny, zapachy).
Udowodniono wysoką skuteczność działania technologii Aerte przeciwko
wirusom.
Testy skuteczności urządzeń Aerte przeciw bakteriom wykazują zmniejszenie
względnej liczby żywych drobnoustrojów w powietrzu o 99.9%.
Urządzenia Aerte są wyjątkowo ciche, kompaktowe i łatwe w obsłudze
i spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.
Kontakt: info@polandasia.com

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o.
Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. rozpoczęła 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

PPH EWA-BIS Sp. z o.o.
PPH EWA-BIS Sp. z o.o. oferuje:
1. Płyn do dezynfekcji powierzchni: wysokie stężenie alkoholu (zawartość
etanolu 70%) działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo.
Dostępne opakowania: 2L plastikowy kanister/ 5L plastikowy kanister/
1000L Paleto-pojemnik;
2. Płyn dezynfekujący do rąk: płyn biobójczy do higienicznej dezynfekcji rąk,
stosowany w zakładach przemysłowych, biurach, innych instytucjach.
Także do wykorzystania w domu. Produkt posiada właściwości
bakteriobójcze i wirusobójcze. Dostępne opakowania: 0,9L szklana
butelka/ 2L Plastikowy kanister/ 5L plastikowy kanister/ 1000 L paletopojemnik.
3. Maseczki ochronne trójwarstwowe z gumką. Opakowanie zbiorcze
2000 szt. Ilość kartoników w opakowaniu zbiorczym 40 szt. W kartoniku:
50 szt.
4. Przyłbica ochronna na twarz.

Kontakt: tomasz.pszczolkowski@ewabis.com.pl

Gassberry Sp. z o.o.
Członek Izby Polska-Azja oferuje wysokiej jakości naturalną skórę do mebli,
tkaniny na plandeki, geowłókniny. Kontakt: info@polandasia.com.
InterContinental Warsaw
Hotel InterContinental oferuje wspaniałego indyka z dostawą do domu
lub biura.

Wydarzenia
2 listopada 2020 r.
Liczne telekonferencje nad naszymi propozycjami na webinar z administracją
z Kazachstanu odpowiedzialną za współpracę handlową.

3 listopada 2020 r.
XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu.
3 listopada 2020 r.
Targi InnoWeek.Uz, Uzbekistan.
Wystawa była częścią Międzynarodowego Tygodnia Innowacyjnych Idei
InnoWeek.Uz organizowanego przez Ministerstwo Innowacyjnego Rozwoju
Republiki Uzbekistanu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w Azji
Centralnej dla krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych, funduszy
inwestycyjnych, agencji technologicznych, parków technologicznych
i inkubatorów przedsiębiorczości zainteresowanych promocją swoich rozwiązań
w Uzbekistanie.
3 listopada 2020 r.
Webinarium „Sektor spożywczy w Kanadzie”.
3 listopada 2020 r.
W siedzibie Hansei Polska omówienie sytuacji polskich podwykonawców
na budowach firm koreańskich, kompletacja ofert dla POSCO w Warszawie.
3 listopada 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Promocja i Marketing, omówienie współpracy
z firmami koreańskimi w Polsce, promocja polskiego e-sportu i gier
komputerowych.
3 listopada 2020 r.
Prezentacja
azjatyckich
centrów
handlowych
Wólki
Kosowskiej
z przedsiębiorcami z Azji i telekonferencja o ofercie Centrum Polska-Azja GD
Poland.
4 listopada 2020 r.
Webinar Partnera Izby wydawcy „Logistics Manager” WZROST W CZASACH
KRYZYSU. POZNAJ CZYNNIKI SUKCESUW BRANŻY TRANSPORTOWEJ.
4 listopada 2020 r.

Telekonferencja z kierownictwem Targów Kielce SA. Omówienie sytuacji
branży, wspólna organizacja webinarów on-line.
5 listopada 2020 r.
Wirtualne spotkanie „Meet The Buyer”, podczas którego polskie firmy
zaprezentowały swoje produkty i usługi irlandzkim partnerom .
5 listopada 2020 r.
Webinarium: „Wymiana handlowa między Polską a UK po 31 grudnia 2020 r.”
5 listopada 2020 r.
Izba przekazała swoje opracowanie: kilkadziesiąt stron propozycji
dla administracji Kazachstanu: Предложения по вебинару Посольства РК в
Польше на тему «Инвестиционные возможности Казахстана для польских
предпринимателей »и предложение палаты Польшa- Азиа о том, как
увеличить экспортный потенциал.
6 listopada 2020 r.
Webinar Ambasady Kazachstanu w Polsce pt. „Możliwości inwestycyjne
w Kazachstanie dla polskich przedsiębiorców”. Prezes Izby przedstawił naszą
propozycję współpracy Предложения по вебинару Посольства РК в Польше
на тему «Инвестиционные возможности Казахстана для польских
предпринимателей »и предложение палаты Польшa- Азиа о том, как
увеличить экспортный потенциал.
9 listopada 2020 r.
Telekonferencja z Przewodniczącą Sekcji Indonezja o udziale firm Izby
w Targach Indonezja on-line i przeprowadzeniu w grudniu webinaru dla firm
zainteresowanych współpracą.
9 listopada 2020 r.
Telekonferencja z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce. Uzgodniono termin
i tematykę spotkania on-line firm zainteresowanych rynkiem Uzbekistanu.
9 listopada 2020 r.

W siedzibie członka Izby Vindexus o ofercie usług finansowych dla krajów Azji
Centralnej
9 listopada 2020 r.
Z udziałem Prezesa Izby odbyła się XIV Konferencja Centrum Europejskiego
“KLIMAT DLA EUROPY: Jak zmiany klimatyczne wpłyną na naszą przyszłość?”.
9-13 listopada 2020 r.
Istanbul Fintech Week 2020 – międzynarodowa giełda kooperacyjna online
dla branży fintech.
9 listopada 2020 r.
Wirtualne targi kosmetyczne WE COSMOPROF ASIA, w ramach wirtualnych
targów kosmetycznych WE COSMOPROF ASIA odbyła się kolejna debata mająca
na celu promocję polskiego sektora kosmetycznego.
9-10 listopada 2020 r.
VI Kongres Klastrów Polskich.
10 listopada 2020 r.
Telekonferencja z inwestorami z UK: ocena sytuacji w polskiej gospodarce,
relacje państwo-inwestorzy zagraniczni, sektor e-handel, logistyka
oraz konsekwencje BREXIT dla polskiej gospodarki.
10 listopada 2020 r.
Czat inwestorski z Ryszardem Wtorkowskim Prezesem Zarządu LUG S.A. członka
Izby Polska-Azja. Prezes Wtorkowski omówił wyniki wypracowane w trzecim
kwartale 2020 roku.
11 listopada 2020 r.
Partner Izby Fundacja Polonia Union z okazji Narodowego Święta
Niepodległości zorganizowała uroczystości SEMPER FIDELIS.
Koncert: https://www.youtube.com/watch?v=D605_zI0bNo
12 listopada 2020 r.

XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan, Nur-Sułtan.
12 listopada 2020 r.
Targi China Hi-Tech Fair (CHTF), Shenzhen.
12 listopada 2020 r.
Telekonferencja z zachodnioeuropejskimi inwestorami na temat logistyki
dostaw dla e-commerce, wykorzystanie możliwości polskich portów
i Jedwabnego Kolejowego Szlaku, sytuacja w terminalach obsługujących
e-handel.
12 listopada 2020 r.
Telekonferencje z przedstawicielami grup producentów owoców i warzyw:
możliwości dostaw do Krajów Zatoki i Egiptu.
14 listopada 2020 r.
Odbyła się uroczystość zakończenia studiów licencjackich i magisterskich
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wspaniałe przesłanie płynące
z niniejszego przemówienia zostało uzupełnione życzeniami i słowami wsparcia
przekazanymi tegorocznym absolwentom przez m.in. byłego Ministra
Gospodarki Janusza Piechocińskiego czy Partnera w EY – Pawła Tynela.
https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=ludzie-i-wydarzenia/birety-w-gore-onlinewyjatkowa-graduacja-2020
16 listopada 2020 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński był gościem Klubu Swobodnej Myśli.
https://www.youtube.com/watch?v=cV2zSun6uSU
16 listopada 2020 r.
Telekonferencje przygotowujące
Kazachstan i Polska-Indonezja.
16 listopada 2020 r.

webinary:

Polska-Uzbekistan,

Polska–

Ambasada Republiki Indonezji zaprosiła nas na Wirtualne Targi TRADE EXPO
INDONESIA.
16 listopada 2020 r.
Spotkanie w Nes Marketing w kwestii promocji w UE produktów z krajów
Arabskich.
16 listopada 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedsiębiorcami aktywnymi na rynkach Krajów
Zatoki. Tamtejszy biznes oczekuje od Polski ofert w nowych technologiach,
farmacji, leków weterynaryjnych i produkcji, dostaw suplementów do pasz,
współpracy w szkoleniach.
16 listopada 2020 r.
Spotkanie z kierownictwem członka Izby Vindexus: omówienie możliwości
eksportu polskich usług finansowych do Azji Centralnej, windykacja zaległości
płatniczych miedzy firmami uzbeckimi i polskimi.
16 listopada 2020 r.
Telekonferencja z GD Poland o zabezpieczeniach sanitarnych w handlu
hurtowym.
16 listopada 2020 r.
W siedzibie Izby spotkanie z byłym Ambasadorem Polski w KAS: omówienie
sytuacji polskich produktów na tym rynku.
17 listopada 2020 r.
Telekonferencja: omówienie możliwości wprowadzenia nowej generacji
wspomagania wzrostu roślin uprawnych na rynki azjatyckie.
17 listopada 2020 r.
VII Kongres Bezpieczeństwa Żywności i Kongres Logistyki – ONLINE Kongres
Bezpieczeństwa Żywności, pod hasłem „Future of Food”, wśród organizatorów
członkowie Izby Ew a-Bis i TUV Polska. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji
Kongresu Bezpieczeństwa Żywności było "Future of Food". Wydarzenie
podzielone będzie na pięć sesji dotyczących certyfikacji, logistyki, opakowań,

produkcji pierwotnej oraz nowoczesnych technologii. Podczas Kongresu
Bezpieczeństwa Żywności prelekcję na temat "Certyfikacja wg wymagań IFS:
gwarancja ochrony „brandu” w całym łańcuchu żywieniowym" wygłosił
Mieczysław Obiedzinski , prezes zarządu TÜV SÜD Polska.
18 listopada 2020 r.
"PAKIET MOBILNOŚCI - ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA TRANSPORTOWEGO NA
TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ" zorganizowany przez Partnera Izby wydawcę
Transport Logistics.
18 listopada 2020 r.
Webinar zorganizowany przez członka Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A.:
Brazylia - największy rynek Ameryki Południowej. Potencjał i wymagania.
19 listopada 2020 r.
Telekonferencje z członkami Izby z zachodniej Polski. Nieciekawe sygnały
od inwestorów: zaniepokojenie społecznym i politycznym napięciem, coraz
częściej pytania wprost czy Polska wyjdzie z UE., coraz mniej decyzji
inwestycyjnych.
19 listopada 2020 r.
Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Biznesowe Polska- Tajwan online.
20 listopada 2020 r.
Telekonferencje z członkami Izby. Do Warszawy dotarła delegacja POSCO, która
realizować będzie budowę termicznego zakładu utylizacji odpadów
komunalnych. Izba będzie promować udział polskich podwykonawców w tym
przedsięwzięciu.
20 listopada 2020 r.
Ambasada Republiki Indonezji wraz z Instytutem Zrównoważonego Rozwoju
3HK EU-ASEAN zaprosili nas na Webinarium "Minerały Antropogeniczne i ich
Wkład w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego”.
24 listopada 2020 r.
Telekonferencja z przedstawicielką departamentu e-gier i e-sportu TENCENT
EU: omówiono stan sektora e-gier w Europie Wschodniej, możliwości eksportu

polskich gier na rynek chiński, koordynację Izbę Polska-Azja współpracy startupów.
24 listopada 2020 r.
W siedzibie Hansei Polska omówienie scenariusza grudniowego webinaru
sektorów kosmetycznych Korea-Polska.
26 listopada 2020 r.
Odbyło się z udziałem Prezesa Izby posiedzenie Zarządu naszego Partnera
Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
26 listopada 2020 r.
Sekcja Korea: weryfikacja polskich firm do zadań na budowach koreańskich
inwestycji w Polsce.
27 listopada 2020 r.
Webinar Partnera Izby Transport Menager „Gazowa przyszłość transportu
drogowego”.
30 listopada 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.

Nadchodzące wydarzenia
8 grudnia 2020 r., godz. 10.30-12.30, KIG, Seminarium Biznesowe PakistanPolska
Krajowa Izba Gospodarcza i Ambasada Pakistanu w Polsce zapraszają do udziału
w Seminarium Biznesowym online z cyklu: Zróbmy razem biznes, „Pakistan –
Polska – szanse i możliwości współpracy gospodarczej w zakresie art. rolnospożywczych oraz świeżych owoców i warzyw” które odbędzie się w dniu 8.
grudnia br. (wtorek), w godz 10.90-12.30.
Rejestracja

Jest to kolejne spotkanie organizowane w ramach programu KIG Zróbmy razem
biznes, które ma na celu rozszerzenie kontaktów gospodarczych z partnerami
pakistańskimi, w tym stowarzyszonymi w izbach handlowych i organizacjach
biznesowych w Pakistanie.
W webinarium m.in. wezmą udział przedstawiciele instytucji rządowych obu
krajów (Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa, przedstawiciele
stowarzyszeń i izb skupiających firmy sektora rolno-spożywczego), a także firmy
– producenci i dystrybutorzy, którzy poszukują nowych rynków zbytu. W trakcie
spotkania będzie mieli Państwo okazję zapoznać się z aktualną informacją dot.
rynku pakistańskiego, istotną z punktu widzenia polskich firm, chcących
prowadzić biznes z Pakistanem.

W spotkaniu wezmą również udział: Muhammad Zahid Bahtii, Radca handlowy
Ambasady Pakistanu w Polsce, który przedstawi możliwości zacieśnienia
współpracy pomiędzy firmami z obu krajów – widziane z perspektywy
pakistańskiej a także eksperci i praktycy – przedstawiciele firm polskich, którzy
od lat mają kontakty handlowe z Pakistanem.
Spotkanie będzie prowadzone w j. angielskim.
Kontakt
Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą
e-mail: kkaniewska@kig.pl

8 grudnia 2020 r., Konferencja China Economic Cooperation Centre "ChinaCEE Countries Business Dialogue: Gather the Power of Business Community
and Share New Opportunities for China-CEE Countries Cooperation in the
New Era"
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński został
zaproszony do wzięcia w imieniu Izby udziału w Konferencji Chin i państw

Europy Środkowo-Wschodniej dot. nowych możliwości współpracy biznesowej i
jej intensyfikacji.
Do organizatorów wydarzenia zostaną wysłane oferty firm członkowskich Izby.
Informacje o Państwa firmie zostaną również zawarte w prezentacji Prezesa.
Prosimy o sugestie, jakie tematy warto podjąć podczas Konferencji
adres: info@polandasia.com

9 grudnia 2020 r., godz. 13.00-14.30, webinar PARP "Zamówienia
międzynarodowe ONZ- szansa na rozszerzenie działalności biznesowej
polskich firm"

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką
Insight zapraszają na cykl webinariów pt.: „Zamówienia międzynarodowe –
szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”.
Pierwsze webinarium, poświęcone zamówieniom w ramach systemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych odbędzie się 9 grudnia 2020 r. w
godzinach 13.00 – 14:30. Uczestnicy zapoznają się m.in. z ofertą biznesową
ONZ, mechanizmem włączania biznesu do łańcucha dostaw, procedurą
rejestracji wykonawców w bazie United Nations Global Marketplace oraz
dowiedzą się, jak przygotować firmę do współpracy z ONZ. Zapraszamy!
Program webinarium i link do rejestracji.
Więcej: https://www.een.org.pl/component/content/article/65886:webinariu
m-na-temat-zamowien-w-ramach-systemu-onz-zamowienia-miedzynarodoweszansa-na-rozszerzenie-dzialalnosci-biznesowej-polskich-firm-9-grudnia

9 grudnia 2020 r., godz. 10.00, Konferencja PARP "Forum Przedsiębiorczości"

9 grudnia, z okazji 20-lecia utworzenia Agencji odbędzie się Forum
Przedsiębiorczości. Wydarzenie jest okazją do podsumowania działalności PARP
a także do dyskusji w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele
instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin
podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą.
Całodniowa konferencja rozpocznie się o godz. 10:00, a zainauguruje ją
Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Gościem specjalnym wydarzenia będzie Marvin Liao – inwestor, trener, doradca
oraz mentor programów akceleracyjnych na całym świecie. Były Partner w
funduszu VC 500 Startups. W ciągu 6 lat pracy w funduszu nadzorował
inwestycje w ok. 415 start-up’ów.
Jubileuszowe spotkanie PARP zostało podzielone na pięć bloków tematycznych,
w których wezmą udział reprezentanci świata biznesu, administracji, nauki oraz
specjaliści branżowi:
•

Blok I: Polskie startupy w drodze na szczyt. Czyli jak to robimy w Polsce i na
świecie?

•

Blok II: Innowacje motorem rozwoju przedsiębiorczości. W jaki sposób
innowacje napędzają biznes i dlaczego warto w nie inwestować?

•

Blok III: Ekspansja na rynki międzynarodowe. Doświadczenia polskich firm.

•

Blok IV: Strategie działań w obliczu trudnych sytuacji. Jak radzić sobie z
nieoczekiwanymi wyzwaniami?

•

Blok V: Kompetencje: biznes tworzą ludzie. Jak zapewnić im rozwój?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny a wcześniejsza rejestracja nie jest
wymagana.
Więcej informacji: www.parp.gov/forum

10 grudnia 2020 r., godz. 10.30, webinar Arena Avisory"Kontrole podatkowe
a a tarcze antykryzysowe. Aktualne zmiany i trendy"

Serdecznie zapraszamy członków Izby Polska-Azja na wydarzenie
online: Kontrole podatkowe a tarcze antykryzysowe. Aktualne zmiany i
trendy.
W pierwszej połowie roku do wielu przedsiębiorców trafiła pomoc z tzw. tarcz
antykryzysowych i tarczy finansowej. W momencie wdrożenia narzędzi z tarczy,
urzędy nie sprawdzały firm pod kątem spadku przychodów, a świadczenia były
przyznawane na podstawie składanych deklaracji. Spadek dochodów
budżetowych spowodowany epidemią COVID-19 może wymusić konieczność
zapewnienia przez Krajową Administrację Skarbową dodatkowych wpływów
podatkowych. Może wzrosnąć udział kontroli celno – skarbowych których
celem jest sprawdzenie zasadności złożonych wniosków o pomoc, a także
prawdziwości danych stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc.

Jak się przygotować do potencjalnej kontroli? Jakie branże są szczególnie na nie
narażone? Czy kontrolującym będą przysługiwać jeszcze bardziej restrykcyjne
uprawnienia? Między innymi na powyższe pytania już 10 grudnia o godz.
10:30 odpowiedzą doradcy podatkowi zespołu Arena Advisory. Podczas
bezpłatnego webinaru omówione zostaną także aktualne i spodziewane trendy
w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Szczegółowe informacje, agendę
webinaru
oraz link
do
rejestracji
można
znaleźć
tutaj: https://arenaadvisory.com/kontrole-podatkowe-a-tarczeantykryzysowe-webinar/

10 grudnia 2020 r., godz. 10.00-14.00, webinar Krajowej Izby Gospodarczej
"Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w trakcie COVID"
W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej zapraszamy do wzięcia udziału w
Konferencji dot. istniejących instrumentów wsparcia dla polskich eksporterów
"Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w trakcie COVID", które
odbędzie się 10 grudnia 2020 r. o godz. 10.00-14.00.
Uczestnicy uzyskają informacje o:
•

możliwościach uzyskania wsparcia finansowego

•

pomocy merytorycznej ze strony polskich placówek dyplomatycznych

•

wsparciu w postaci porad nt. dywersyfikacji działań eksportowych

Informacje
przekażą przedstawiciele
resortów
i
instytucji
finansowych dysponujących wiedzą i instrumentami wsparcia polskiego
eksportu. W ramach konferencji planujemy interaktywny panel z udziałem
ekspertów działających przy Prezesie KIG. Zespół Doradców Dyplomatycznych
składa się z byłych ambasadorów RP, dysponujących ogromną wiedzą na temat
bieżącej sytuacji na zagranicznych rynkach, atrakcyjnych dla polskiego
eksportera i importera.
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom nt.
możliwości i szans dla polskiego biznesu na wybranych rynkach zagranicznych.

rejestracja: https://formularze.kig.pl/pl/2020-12-10-eksport/

14 grudnia 2020 r., godz. 11.00-13.00, KIG, Forum Gospodarcze Polska Arabia Saudyjska
Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Radą Izb Saudyjskich zaprasza do udziału
w Forum Gospodarczym Polska – Arabia Saudyjska, które odbędzie się 14
grudnia 2020 r. W spotkaniu dział wezmą przedstawiciele organizacji oraz firmy
polskie i saudyjskie.
Spotkanie odbędzie się on-line w godzinach 11:00 – 13:00.
Po krótkim omówieniu aktualnej sytuacji gospodarczej w wymianie handlowej
pomiędzy krajami, firmy uczestniczące w spotkaniu odbędą indywidualne
rozmowy bilateralne w następujących sektorach branżowych:
•

Meble

•

Sprzęt medyczny, stomatologiczny i rehabilitacyjny

•

Biotechnologia i farmaceutyki (lekarstwa i suplementy)

•

Produkty rolno-spożywcze (produkty mleczarskie)

•

Artykuły chemiczne i wyposażenie gospodarstwa domowego

•

Energetyka

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza
z zaznaczeniem branży, w ramach której chcecie Państwo przeprowadzić
rozmowy dwustronne; wypełnione formularze zostaną przekazane stronie
saudyjskiej w celu dopasowania rozmówców do potrzeb naszych
przedsiębiorców.
Z uwagi na konieczność starannego dopasowania rozmówców z wyprzedzeniem
czasowym, prosimy o zgłaszanie udziału i wypełnienie formularza do 8 grudnia
br.
Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłany zostanie link do rozmów. EForum odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM w języku angielskim.
W Forum będą także uczestniczyć przedstawiciele Ambasad obydwu krajów.

REJESTRACJA ONLINE
Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej
tel.: 22 630 97 83
kom.: 506 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl

17 grudnia 2020 r., Konferencja Ambasady Indonezji w Polsce, Targi Kielce
S.A. i Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja "Indonezja-Polska: IT, gaming,
e-sport"
Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Ambasadę Indonezji w
Warszawie, firmę członkowską Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A. oraz Izbę

Polska-Azja Konferencji "Indonezja-Polska: IT, gaming, e-sport", która odbędzie
się 17 grudnia br.
Konferencja poświęcona będzie branżom IT, gamingu i e-sport'u w Polsce i
Indonezji.
Szczegóły wydarzenia i rejestracja niebawem.
Prosimy o przesyłanie Państwa ofert na adres: info@polandasia.com

