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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,  

w imieniu swoim i zespołu Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja,  

z okazji Nowego Roku, życzę Państwu zdrowia i przyjaźni. Niech 2021 rok 

będzie dobry dla Nas i dla świata. Niech będzie owocny i pozwoli wrócić Nam 

do znanej normalności, spotkań i intensywnej współpracy.  

Wszystkiego dobrego! 

         

                 Janusz Piechociński 

         Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami współpracy z Wielką Brytanią  

od 1 stycznia 2021 r.: https://www.brexit.gov.pl 

 

Chiny zastąpiły Stany Zjednoczone i stały się największym partnerem 

handlowym EU w pierwszych trzech kwartałach roku 2020 r., przy czym obrót 

handlowy między Chinami a UE osiągnął 425,5 mld euro (517,5 mld dolarów)  

mailto:info@polandasia.com
https://www.brexit.gov.pl/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eu&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6740630429684043776


 

 

w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku. We wrześniu przychody firm 

przemysłowych Chin wzrosły o 10%, w październiku o 28%, zaś porty chińskie  

to 40% przeładunków globalnych. 

Apel Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja 

W związku z dramatycznie pogarszająca się sytuacją w euroazjatyckim 

transporcie Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja na wniosek firm Sekcji 

Transport-Spedycja-Logistyka, wzywa polski Rząd, instytucje i organizacje 

transportowe do podjęcia natychmiastowych działań. Apelujemy do Premiera  

o podjęcie dialogu z rządami Krajów na Jedwabnym Kolejowym Szlaku  

w sprawie usprawnienia odpraw granicznych i funkcjonowania administracji 

granicznej. Zaproszenie do telekonferencji odpowiedzialnych  

za funkcjonowanie transportu Ministrów i Szefów Administracji Granicznej, 

Celnej i Fitosanitarnej. Apelujemy do MSZ o pilne konsultacje z Ambasadorami 

Krajów na Jedwabnym Kolejowym Szlaku i przekazanie polskich propozycji 

uzgodnień, niezbędnych priorytetów dla ładunków żywności i środków 

sanitarnych. Apelujemy do przewodniczącego Organizacji Współpracy Kolei 

OSŻD prof. Mirosława Antonowicza o pilne zwołanie posiedzenia w tej sprawie  

i podjęcia się roli koordynatora pilnych antykryzysowych działań. Do Prezesa 

PKP Cargo o powołanie z innymi narodowymi przewoźnikami sztabu 

antykryzysowego, usprawnienie i koordynację działań na poziomie zarządców 

infrastruktury, przejść granicznych i centrów logistycznych. 

      

U Członków Izby  

TÜV SÜD Polska 

TÜV SÜD Polska uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie 

certyfikacji personelu. Akredytacja obejmuje kategorię certyfikacji specjalistów 

w zakresie badań nieniszczących. 

ACTION S.A. 

Członek Izby Action kończy sanację. Postanowienie sądu o ugodzie ACTION  

z wierzycielami stało się prawomocne. Tym samym kończy się czas sanacji 

spółki, a z nazwy jej firmy zniknie wkrótce dopisek „w restrukturyzacji”. Okres 

ten trwał od 1 sierpnia 2016 r. 



 

 

Strategię spółki wypracowaną w czasie sanacji oparto na dwóch filarach: 

ACTION Business Center – dystrybucja z wartością dodaną kierowana głównie  

do klientów w kraju oraz produkty konsumenckie oferowane sklepom 

internetowym zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Pod względem 

obrotów już około połowy sprzedaży Action generuje za granicą. 

Koniec sanacji dla ACTION następuje w sprzyjającym momencie dobrej 

koniunktury na rynku, którą spółka wykorzystuje – zwiększając ostatnio 

sprzedaż o blisko 40 proc. wobec ub.r. 

W III kw. 2020 r. ACTION osiągnął blisko 465 mln zł przychodów, o 14 proc. 

więcej niż przed rokiem, na marży 6,77 proc. Gratulujemy.  

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiebiorcy.pl 

W dniu 16 grudnia 2020 r. podczas XIII posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego przewodniczącym na rok 2021 został Prezes Partnera Izby 

PRZEDSIĘBIORCY.PL Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców  

Robert Składowski. 

Gratulujemy.   

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. 

Grupa CSL nagrodzona przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie  

za aktywną pomoc oraz udział w życiu społecznym w czasie pandemii 

2019/2020. 

http://csl.com.pl/category/aktualnosci/ 

Gratulujemy.  

Pronar Narew  

Zgrabiarka obrotowa ZKP 800 bezpiecznie dotarła do Australii, a Izba 

Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja przekazała ofertę Pronaru do Sudanu, 

Etiopii i Krajów Zachodniej Afryki. 

LUG Light Factory  

https://crn.pl/aktualnosci/action-zwiekszyl-obroty-228-mln-zl-na-liczniku/
https://crn.pl/aktualnosci/action-zwiekszyl-obroty-228-mln-zl-na-liczniku/
https://crn.pl/aktualnosci/action-67-mln-zl-zysku-spolka-beneficjentem-rozwoju-e-commerce/
http://csl.com.pl/category/aktualnosci/


 

 

LUG Light Factory zrealizuje największy projekt wymiany oświetlenia w Polsce i 

jeden z największych w Europie. LUG dostarczy ponad 38,5 tys. opraw ulicznych 

do Warszawy. Do przetargu zgłosiło się 6 firm, w tym największe 

międzynarodowe koncerny, lecz to oferta LUG okazała się najlepiej spełniającą 

kryteria ocen. Całkowita wartość oferty wynosi 32,08 mln zł brutto. Oprawy 

uliczne powstaną na indywidualne zamówienie miasta stołecznego Warszawa. 

Oznacza to, że zostaną od początku zaprojektowane i wykonane przez 

projektantów LUG Light Factory Sp. z o.o. wg wytycznych Zarządu Dróg 

Miejskich.  

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 

mailto: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: 

mailto:keiichiro.asano@sohbi.pl
mailto:katarzyna.ulanowska@sohbi.pl
http://www.sohbi.pl/


 

 

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 paleto-

pojemnik. 

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. 

ACTION S.A. 

ACTION S.A. poszerzył swoją ofertę rozwiązań IT o nowy segment produktów 

 - rejestratory wideo. Do portfolio wprowadzili wiele marek, a z nimi - 

najnowsze rozwiązania od liderów rynku. Oferta dostępna w e-serwisie: 

https://lnkd.in/eQyehFb 

Izba Polska-Azja 

Do Izby wpłynęły zapytania:  

• nieruchomości pod stacje benzynowe: powierzchnia działki od 1/4 ha  

w górę, przy ruchliwych drogach i wjazdach do miast, cała Polska; 

• o gotowe projekty na farmy wiatrowe PV. 

Wydarzenia 

2 grudnia 2020 r.  

mailto:tomasz.pszczolkowski@ewabis.com.pl
mailto:info@polandasia.com
https://lnkd.in/eQyehFb


 

 

1 grudnia z okazji Święta Narodowego  Zjednoczonych Emiratów Arabskich  

- Dzień Niepodległości (2 grudnia)  Izba wystosowała życzenia do Ambasady  

i przedstawicielstw ekonomicznych i firm.  

2 grudnia 2020 r.   

Telekonferencje z członkami Izby. Przygotowanie oferty polskiej 

przedsiębiorczości na webinar Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia  

ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transportowej na Jedwabnym 

Szlaku, e-handlu i sektora IT. 

2 grudnia 2020 r.   

Morska Agencja Gdynia przeprowadziła webinar "Rozmowy na koniec roku. 

Rynek frachtów morskich 2021". 

3 grudnia 2020 r.    

Telekonferencje z koreańskimi firmami - dostawcami aparatury medycznej  

o wyłączności dla polskich firm w sprzedaży sprzętu medycznego do krajów 

Europy Centralnej i na Bałkany. 

3 grudnia 2020 r.    

Organizatorom telekonferencji Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia 

przekazano materiały i opracowania: nowa polska oferta biznesowa, 

koordynacja współpracy sektora TSL na Jedwabnych Szlakach, 

Jak uaktywnić współpracę e-commerce, IT, e-gier oraz żywności BIO. 

3 grudnia 2020 r.  

Webinarium PAIH z udziałem członków Izby: „Polsko-duńska współpraca 

gospodarcza”. 

4 grudnia 2020 r.   

Webinarium PAIH z udziałem członków Izby: „Podwykonawstwo w Finlandii”. 

4 grudnia 2020 r.   

Telekonferencje z członkami Izby. Firmy TSL sygnalizują wzrost 

konkurencyjności rosyjskich przewoźników i portów po decyzji rządu  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6740546639594840064/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3Ble%2FeGi%2BASfqYpg%2FfSWPs4Q%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6740546639594840064/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3Ble%2FeGi%2BASfqYpg%2FfSWPs4Q%3D%3D


 

 

o dopłatach do przewozu kontenerów dla rosyjskich firm na trasach do portów 

rosyjskich Morza Bałtyckiego 

7 grudnia 2020 r.   

Odbyła się konferencja pt. "Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw  

w Kazachstanie - uwarunkowania i perspektywy". Organizatorem wydarzenia 

był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych  

i Zarządzania, a współorganizatorem - Zagraniczne Biuro Handlowe  

w Kazachstanie 

7 grudnia 2020 r.   

Przygotowania do webinaru  Chiny - Europa Środkowo - Wschodnia, 

telekonferencje z firmami polskiego e-commerce w sprawie współpracy z Azją. 

7 grudnia 2020 r.    

Odbyło się wirtualne forum ekonomiczne UE – Azja Centralna (Virtual Economic 

Forum “EU-Central Asia Dialogue on Partnership for Prosperity” - VTC). 

Wydarzenie to  stanowiło  przygotowanie do forum gospodarczego UE – Azja 

Centralna w Biszkeku w 2021 r. 

W wirtualnym forum ekonomicznym UE - Azja Centralna wzięli udział 

przedstawiciele następujących firm – członków Izby Polska-Azja: 

EuroEnergoCommerce, SIPMA S.A., DUAL FUEL SYSTEMS, LUG Light Factory, 

Xspedycja Polska, Pronar. 

7 grudnia 2020 r.   

Wigilijne spotkanie Klubu "Teraz Polska".  

8 grudnia 2020 r.   

Konferencja China Economic Cooperation Centre "China-CEE Countries 

Business Dialogue: Gather the Power of Business Community and Share New 

Opportunities for China-CEE Countries Cooperation in the New Era" z udziałem 

Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego. Prezes Piechociński 

przedstawił możliwości inwestycyjne w Polsce, a także zachęcił do intensyfikacji 



 

 

relacji biznesowych między Polską a Chinami, wskazując potencjał  

do współpracy wśród polskich firm – członków Izby Polska-Azja. 

Szczegóły wydarzenia: https://polandasia.com/aktualności/konferencja-chiny-

europa-środkowo-wschodnia-8-grudnia-2020/ 

8 grudnia 2020 r.   

Webinarium PAIH z udziałem członków Izby: „Jak zaistnieć na rynku online  

w Niemczech i Wielkiej Brytanii?”.  

8 grudnia 2020 r.   

Krajowa Izba Gospodarcza i Ambasada Pakistanu w Polsce zaprosili do udziału 

w Seminarium Biznesowym online z cyklu: Zróbmy razem biznes, „Pakistan – 

Polska – szanse i możliwości współpracy gospodarczej w zakresie art. rolno-

spożywczych oraz świeżych owoców i warzyw”.  

8-9 grudnia 2020 r.   

Z udziałem członków Izby odbyło się on-line: „Pierwsze Wirtualne Forum 

Biznesowe Kuba 2020”. 

9 grudnia 2020 r.   

Otrzymaliśmy potwierdzenie: Izba Polska-Azja wraz z Partnerem: Chińsko-

Polską Izbą Gospodarczą została członkiem globalnej inicjatywy - Global Health 

Link. Inicjatywa skupia się na wymianie informacji i obrotem sprzętem 

medycznym i sanitarnym. 

9 grudnia 2020 r.   

Webinarium PAIH z udziałem członków Izby: „Potencjał rynku rolno-

spożywczego w Grecji”. 

9 grudnia 2020 r.    

W siedzibie Izby spotkanie z Konsulem Bakytzhan Bulengenovem z Ambasady 

Kazachstanu, który kolejny raz po 4 letnim pobycie i pracy w MSZ będzie 

odpowiadał za dyplomację ekonomiczną w relacjach Kazachstan-Polska. 

https://polandasia.com/aktualności/konferencja-chiny-europa-środkowo-wschodnia-8-grudnia-2020/
https://polandasia.com/aktualności/konferencja-chiny-europa-środkowo-wschodnia-8-grudnia-2020/


 

 

Omówiono udział firm z Kazachstanu w Projekcie Centrum Polska-Azja GD 

Poland. 

10 grudnia 2020 r.   

Konferencja Partnera Izby Transport Manager Online "Transportowe Wyzwania 

2021".  

10 grudnia 2020 r.   

Webinarium PAIH z udziałem członków Izby: „Potencjał rynku górniczego  

w Chile, Peru i RPA „. 

10 grudnia 2020 r.   

Webinar Krajowej Izby Gospodarczej "Praktyczny wymiar pomocy dla polskich 

eksporterów w trakcie COVID". 

10 grudnia 2020 r.   

Telekonferencja z Przewodniczącym Sekcji Wietnam przebywającym w Hanoi. 

Omówiono pierwsze miesiące obowiązywania umowy o wolnym handlu 

Wietnam-UE. 

11 grudnia 2020 r.  

Nagranie wystąpienia na spotkanie założycieli stowarzyszenie przedsiębiorców 

chińskich w Polsce, a w nim: zaproszenie do realizowanego przez Izbę i Partnera 

Chińsko-Polską Izbę Gospodarcza Projektu Centrum Polska-Azja GD Poland, 

prezentacja nowych możliwych obszarów współpracy. 

11 grudnia 2020 r.   

Telekonferencja z Ambasador Indonezji w Polsce JE Siti Mauludiah 

Omówiono: webinar „Współpraca firm kosmetycznych Indonezja-Polska”,  

styczniową konferencję sektora IT, możliwości współpracy w sektorze e-gier  

i e-sportu. 

12 grudnia 2020 r.   

Inauguracja Związku Chińskich Przedsiębiorców w Polsce. 



 

 

14 grudnia 2020 r.  

Webinar „Współpraca firm kosmetycznych Indonezja-Polska” zorganizowany 

przez Ambasadę Indonezji w Polsce i Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja. 

 

Paneliści: 

▪ Siti Nugraha Mauludiah - Ambasador Republiki Indonezji w Polsce; 

▪ Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja;   

▪ Dewi Rijah Sari,  Prezes, Indonezyjskie Stowarzyszenie Kosmetyczne 

(PERKOSMI),  „Indonezja: rosnący rynek Halal Ewolucja w przepisach, 

Wyzwania i Możliwości”; 

▪ Kilala Tilaar – CEO – Martha Tilaar Group, „Specyfika produktów 

kosmetycznych i preferencje konsumenckie w Indonezji”; 

▪  Mieczysław Obiedziński, Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska, „Certyfikacja 

 i dopuszczenia produktów kosmetycznych w UE”; 

▪ Lidia Ziaja, International Sales Manager Ziaja Ltd., “Czego potrzebują  

i co oferują polskie firmy wyrobów kosmetycznych”; 

▪ Baohua Han, Prezes GD Poland - największego azjatyckiego centrum 

handlowego, „Handel tradycyjny: oferta dla Indonezji”; 



 

 

▪  Song Gao,  Prezes MBB i MW Logistics: „Jak dystrybuować kosmetyki  

w kanale e-commerce: oferta dla Indonezji”; 

▪  Joanna Marcjan, Dyrektor Targi Kielce S.A., „Współpraca  

we wprowadzaniu produktów indonezyjskich, ich promocja wśród firm 

handlowych - polskie doświadczenia”. 

Webinarium dedykowane było:  

• Eksporterom produktów kosmetycznych; 

• Producentom poszukującym unikalnych, organicznych środków 

produkcji; 

• Dystrybutorom i importerom kosmetyków; 

• Firmom w sektorze certyfikacji i dopuszczenia do obrotu kosmetyków. 

Dział Ekonomiczny Ambasady Indonezji zaproponował zgłaszającym się firmom 

spotkania on-line z firmami Indonezji w kolejnych tygodniach. 

Partnerzy z Indonezji obecni na spotkaniu:  

➢ Dystrybutorzy; 

➢ Dostawcy Produktów SPA; 

➢ Producenci marek własnych i usługodawcy produkcji; 

➢ Dostawcy naturalnych składników do produkcji kosmetyków; 

➢ Producenci kosmetyków pielęgnacyjnych do skóry, włosów i paznokci; 

➢ Producenci Kosmetyków kolorowych i pielęgnacyjnych.  

Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński przedstawił rynek kosmetyków  

w Polsce oraz preferencje zakupowe polskich konsumentów. W swoim 

przemówieniu zaprezentował także stronie indonezyjskiej ofertę w ramach 

Projektu Centrum Polska-Azja dla Indonezji: 

▪ otwarcie pawilonu ekspozycyjno-sprzedażowego w GD Poland 

▪ wprowadzenie produktów indonezyjskich na platformy sprzedażowe UE 

▪ udostępnienie powierzchni magazynowych 

▪ wsparcie w zakresie cła, podatków, wymogów sanitarnych etc 

▪ dystrybucja w kanale e-commerce w UE poprzez firmy członkowskie Izby 

Polska-Azja. 

14 grudnia 2020 r.   



 

 

Spotkania i telekonferencje z przedsiębiorcami chińskimi działającymi w Polsce 

dot. eksportu mleka w proszku. Spotkanie z firmami sektora techniki kolejowej. 

14 grudnia 2020 r.   

Forum Gospodarcze Polska – Arabia Saudyjska.  

15 grudnia 2020 r.    

Spotkanie z Prezesem Partnera Izby Przedsiębiorcy.Pl. Omówiono 

przygotowanie polskiej oferty na rynek Chin cydru, piwa, bioproduktów  

i kosmetyków.  

15 grudnia 2020 r. 

W siedzibie Gasberry: prezentacja ofert - surowca na meble skórzane, włóknin 

do produkcji kombinezonów sanitarnych i maseczek, geowłóknin budowlanych, 

półproduktów chemicznych. 

15 grudnia 2020 r.   

Zarząd Izby Polska-Azja podjął decyzję o utworzeniu nowej Sekcji e-Gry  

i e-Sport. Nawiązano liczne kontakty  z potencjalnymi partnerami dla tego 

sektora z Azji. 

16 grudnia 2020 r. 

Republika Kazachstanu obchodziła Dzień Niepodległości (1991). Izba z tej okazji 

przekazała pozdrowienia i życzenia JE Ambasadorowi i pracownikom 

Ambasady, kilkudziesięciu naszym Partnerom z Kazachstanu w Polsce  

i w Kazachstanie.   

16 grudnia 2020 r.   

Spotkanie z kierownictwem SERIS KONSALNET HOLDING. Omówiono  

jak zwiększyć współpracę z azjatyckimi firmami, które zainwestowały w Polsce,  

jak poprzez ich obecność w naszym kraju promować Polskę i polskie produkty 

na ich rynkach. 

16 grudnia 2020 r.    



 

 

W siedzibie Izby debata nad funkcjonowaniem Sekcji e-Gry i e-Sport w relacjach 

z Japonią, Koreą, Wietnamem i Chinami. Przygotowanie oferty polskiego mleka 

w proszku do krajów arabskich i oferty techniki rolniczej (Pronar, Sipma)  

dla Sudanu i Etiopii. 

17 grudnia 2020 r.    

Telekonferencje z firmami koreańskimi o dostawach sprzętu do monitoringu 

obiektów i placów budów. Do Chin poszła oferta polskiego szkła artystycznego. 

Przygotowania do telekonferencji o praktycznych efektach umowy UE-

Wietnam. 

18  grudnia 2020 r.    

Bardzo udane telekonferencje w sprawie sprzedaży polskich produktów  

do Afryki, krajów Zatoki Arabskiej i Azji Centralnej. Uwaga producenci techniki 

rolniczej i przetwórczej: w ofercie trzeba uwzględnić zapewnienie serwisu  

i dostaw części zapasowych. 

18 grudnia 2020 r.   

W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielem firm z Angoli.  

21 grudnia 2020 r.   

Telekonferencje z nowymi członkami Izby. Omówienie z firmami 

transportowymi blokad na Jedwabnym Szlaku. spotkania z firmami IT 

i omówienie oferty sprzętu rolniczego dla Zachodniej Afryki. 

21 grudnia 2020 r.   

Telekonferencja z Marcinem Królskim z Relopack Solutions i przedstawicielami 

firm e-games z Wielkopolski.  

22 grudnia 2020 r.   

Telekonferencja z kierownictwem QubicGames: omówienie nowych zasad 

umieszczania gir na konsolach.  

 

Nadchodzące wydarzenia 



 

 

Ruszają przygotowania do Forum FRACHT 2021 – spotkania ekspertów z branży 

TSL. 18 stycznia 2021 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Programowego. 

Prosimy o nadsyłanie tematów i uwag o potrzebach programowych na adres: 

info@polandasia.com. 

1. 12 stycznia 2021 r., godz. 11.00, PARP, webinarium „Zamówienia 

międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich 

firm. Zamówienia NATO” 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 

we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global 

Compact Network Poland oraz Polityką Insight zapraszają na kolejne 

webinarium z cyklu pt.: „Zamówienia międzynarodowe – szansa  

na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”. Tematyka najbliższego 

webinarium, które odbędzie się 12 stycznia 2021 w godz. 11:00 – 14:00, będzie 

poświęcona zamówieniom NATO. 

NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy 

dotyczą zarówno przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją  

i remontami infrastruktury wojskowej, jak i towarów i usług codziennego 

użytku np. żywności. Uczestnicy webinarium zapoznają się z możliwościami 

współpracy i zasadami udzielania zamówień przez Agencję Komunikacji  

i Informacji NATO – NCIA oraz Agencję Wsparcia i Zakupów NATO – NSPA. 

Zapraszamy! 

Uwaga: Rejestracja uczestników prowadzona jest do 8 stycznia 2021 r.  

do godz. 12:00 

Program webinarium i link do rejestracji 

Więcej o wydarzeniu: 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/66825:zostan-

dostawca-nato-webinarium-12-stycznia-2021 

 

2. 12 stycznia 2021 r., godz. 10.00, PARP, spotkanie informacyjne  

dot. możliwości otrzymana dofinansowania na inwestycje dot. wprowadzenia 

mailto:info@polandasia.com
https://pfr.pl/aktualnosci/zamowienia-miedzynarodowe-szansa-na-rozszerzenie-dzialalnosci-biznesowej-polskich-firm-rusza-cykl-webinarow-arp.htmlhttps:/pfr.pl/aktualnosci/zamowienia-miedzynarodowe-szansa-na-rozszerzenie-dzialalnosci-biznesowej-polskich-firm-rusza-cykl-webinarow-arp.html
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/66825:zostan-dostawca-nato-webinarium-12-stycznia-2021
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/66825:zostan-dostawca-nato-webinarium-12-stycznia-2021


 

 

na rynek innowacyjnego produktu lub zastosowania w firmie innowacyjnego 

procesu technologicznego 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania 

dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek  

w ramach POIR. 

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 80% 

dofinansowania. Dofinansowaniu będą podlegały projekty 

inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 

przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie  

lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania  

i wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów 

(wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych. 

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach 

trwającego obecnie konkursu poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli firm, które spełniają 

wszystkie poniższe warunki tj. mają: 

• status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa; 

• zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy; 

• przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat 

poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia 

osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe 

firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy); 

• prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie 

takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac  

są kluczowe dla nowego produktu lub usługi albo procesu 

technologicznego. 



 

 

Uprzejmie informujemy, że spotkanie będzie rejestrowane (audio-video), a jego 

transmisja będzie dostępna on-line na stronie wydarzenia. Uczestnicząc  

w spotkaniu wyrażają Państwo na to zgodę. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Rejestracja na spotkanie możliwa do godz. 20:00 w dniu 10.01.2021 r. 

Więcej o wydarzeniu: 

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1090 

 

3. 28 stycznia 2021 r., PARP, wirtualne spotkania B2B dla branży medycznej  

i biotechnologicznej  

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniach b2b organizowanych  

dla branży medycznej i biotechnologicznej w ramach Health Tech Hub Styria 

Pitch & Partner 2021. Wydarzenie odbędzie się w formule online, 28 stycznia 

2021 r. 

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do startupów, firm  

oraz placówek naukowych i edukacyjnych zainteresowanych nawiązaniem 

współpracy z zagranicznymi partnerami. 

Jak to działa? 

• Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym na stronie wydarzenia określają 

profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby 

nawiązać. 

• Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu na stronie 

internetowej wydarzenia. 

• Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm,  

z którymi chcieliby porozmawiać. 

• W wybranych terminach odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych, 

indywidualnych spotkań on-line. 

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. Udział w spotkaniach 

jest bezpłatny. 

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1090
https://www.hth-styria.com/home
https://www.hth-styria.com/participants


 

 

Termin rejestracji na spotkania upływa 27 stycznia 2021 r. 

Dodatkowe pytania dotyczące udziału w giełdzie kooperacyjnej prosimy 

kierować na adres e-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl 

 

4. 24-25 lutego 2021 r., Dni Polskie w Kazachstanie, online 

W lutym Targi Kielce S.A. w ramach platformy TK Business Exchange zapraszają 

do udziału w spotkaniach online firm z Polski i Kazachstanu. Podczas pierwszej 

edycji wydarzenia spotykać się będą przedstawiciele następujących branż: 

• Logistyka i transport 

• Artykuły dziecięce 

• Przemysł kosmetyczny 

• Energetyka i energia odnawialna 

• Przemysł farmaceutyczny 

• Branża budowlana 

• Projekty środowiskowe 

• IT 

• Sektor medyczny 

W trakcie wydarzenia firmy nie tylko będą miały możliwość nawiązania 

bezpośredniego kontaktu z firmami kazachstańskimi, ale uzyskają także 

informacje dot. aktywności gospodarczej na kazachstańskim rynku. 

W programie wydarzenia: 

▪ Prezentacje firm 

▪ Rozmowy z uczestnikami spotkań biznesowych 

▪ Webinary tematyczne dot. przepisów prawnych oraz rynku 

▪ Prezentacja atrakcji turystycznych Polski i kuchni polskiej 

Kontakt:  

Wioleta Barwicka 

Tel. 41 365 14 12 

mailto:slawomir_biedermann@parp.gov.pl


 

 

e-mail: barwicka.wioleta@targikielce.pl 

Więcej o wydarzeniu: https://www.tkbusinessexchange.com/aktualnosci/dni-

polskie-w-kazachstanie,18022 

5. 12-14 marca 2021 r., XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 

AGROTECH, Targi Kielce S.A. 

AGROTECH to największa w Polsce wystawa techniki rolniczej w halach.   

W 2019 r. w wystawie wzięło udział 750 wystawców z 25 krajów, a rekordowa 

liczba zwiedzających (75 tysięcy) potwierdziła rangę wydarzenia.  

AGROTECH to od lat największe targi branży rolniczej w Europie Środkowo-

Wschodniej. Tegoroczna edycja AGROTECH odbędzie się w dniach 12-14 marca 

2021 r. w halach wystawienniczych Targów Kielce.  

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/agrotech 

 

6. 31 maja – 2 czerwca 2021 r., The Hotel Dubai Show 2021 

Krajowa Izba Gospodarcza i MK Business Link Sp. Z o. o., wyłączny 

przedstawiciel The Hotel Show Dubai w Polsce, zapraszają przedsiębiorców  

do udziału w Polskim Pawilonie Promocyjnym podczas edycji 2021. The Hotel 

Show Dubai 2021 zaplanowane są w terminie 31 maja – 2 czerwca 2021 r. 

Polska została partnerem strategicznym targów, a swoje uczestnictwo w tym 

wydarzeniu zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP. 

W związku z ogromną ilością planowanych projektów hotelowych w regionie,  

a także międzynarodowych wydarzeń, takich jak EXPO2020 i innych które będą 

miały miejsce na Bliskim Wschodzie w latach 2021 – 2022, edycja 2021 

zapowiada się jeszcze bardziej interesująco! 

Wydarzenie odwiedzają m.in. właściciele hoteli i sieci hoteli, przedstawiciele 

najwyższych władz w ZEA i poszczególnych Emiratów, architekci, projektanci 

wnętrz, szefowie kuchni, kierownicy ds. wyposażenia, managerowie restauracji. 

Powierzchnia Polskiego Pawilonu organizowanego przez Krajową Izbę 

Gospodarczą i MK Business Link – 50 m2 będzie współdzielona przez 7 firm. 

mailto:barwicka.wioleta@targikielce.pl
https://www.tkbusinessexchange.com/aktualnosci/dni-polskie-w-kazachstanie,18022
https://www.tkbusinessexchange.com/aktualnosci/dni-polskie-w-kazachstanie,18022
https://www.targikielce.pl/agrotech


 

 

Zabudowa wykonana zostanie według specjalnego projektu z uwzględnieniem 

sugestii wystawców. 

Każdy Wystawca w ramach swojego udziału w 50-cio metrowym Polskim 

Pawilonie będzie miał możliwość promocji swojej oferty, ekspozycji swojego 

logotypu oraz materiałów marketingowych, bezpośredniej prezentacji swojego 

produktu i rozwiązań potencjalnym partnerom, skorzystania z wybranych 

targowych narzędzi marketingowych i promocyjnych. 

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące udziału w targach 

Kontakt 

Agnieszka Salamończyk 

tel. 22 630 97 73 

asalamonczyk@kig.pl 

Więcej informacji o wydarzeniu: https://kig.pl/targi-hotel-show-dubai-2021/ 

 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/12/Targi_Hotel-Show-Dubai-2021-KIG_MKBL_na-strone-www_updated-002.pdf
mailto:asalamonczyk@kig.pl
https://kig.pl/targi-hotel-show-dubai-2021/
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