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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.

Sekcja Izby Gaming, E-sport & Interactive Media
W grudniu 2020 roku z inicjatywy członka Izby Polska-Azja QubicGames S.A.
powstała nowa Sekcja Izby Gaming, E-sport & Interactive Media.
Przewodniczącym Sekcji został Tomasz Janowicz, dyrektor sprzedaży
w QubicGames S.A., manager z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży,
marketingu i operacjach biznesowych. Wiceprzewodniczącym Sekcji Gaming,
E-sport & Interactive Media jest Artur Michalski, adwokat z wieloletnim
doświadczeniem w projektach związanych z obsługą transakcji w obszarach
m.in. gier i nowych technologii.
Więcej: https://polandasia.com/izba/władze-izby/
Izba Polska-Azja przygotowała analizę potencjału polskich firm
oraz wystosowała do czołowych firm gamingowych kapitału azjatyckiego list
z ofertą polskiego sektora gamingowego.
Sekcja Japonia
W styczniu w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja powstała Sekcja
Japonia. Na czele Sekcji stanęła Eliza Klonowska-Siwak, związana zawodowo
z Japonią od 2002 roku. Dwukrotna stypendystka rządu Japonii. Dyplomata

– wieloletni Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Tokio oraz Dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego w Tokio.
Obecnie, w ramach firmy Nippoland, prowadzi samodzielnie projekty polskojapońskie z zakresu energetyki, infrastruktury, sektora motoryzacyjnego,
farmaceutycznego, IT, gier komputerowych, kosmetycznego oraz spożywczego.
Więcej: https://polandasia.com/izba/władze-izby/
Zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami z Japonii prosimy
o kontakt na adres: info@polandasia.com
Zakończenie misji Ambasador Indonezji w Polsce
Swoją misję w Polsce kończy J.E. Siti Nugraha Mauludiah Ambasador Indonezji
w Polsce. Dziękujemy Pani Ambasador za owocną współpracę. 19 stycznia
2021 r. przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w spotkaniu z Ambasador
Indonezji oraz przedstawicielami Sekcji Ekonomicznej, Handlu i Inwestycji
Ambasady Indonezji, na którym omówili plany współpracy na 2021 rok.
Targi sektora meblarskiego FIFF w Chinach
Do Izby Polska-Azja wpłynęła oferta współpracy od Organizatorów
największych w Chinach targów sektora meblarskiego FIFF, które odbędą
się w marcu 2021 roku. Zaproponowaliśmy nasz udział on-line i chcemy
pokazać polską ofertę eksportową branży meblarskiej na Azję.
Zainteresowanych umieszczeniem w materiałach swojej oferty prosimy
o kontakt na adres: info@polandasia.com.
Nowy Członek Izby
SERIS Konsalnet Holding S.A.
SERIS Konsalnet to największa firma branży ochrony w Polsce. Jest częścią
międzynarodowej Grupy SERIS – jednego z globalnych leaderów w branży
Security. Firma działa od ponad 25 lat, świadcząc usługi w każdym segmencie
rynku Security: ochronie fizycznej, monitoringu, obiektów stacjonarnych
oraz monitoringu GPS pojazdów, a także projektowaniu i realizacji technicznych
systemów zabezpieczeń.
SERIS Konsalnet zapewnia ochronę fizyczną 3500 obiektów, a usługę
monitorowania świadczy dla ok. 64 000 obiektów stacjonarnych i 13 000
pojazdów. Wśród Klientów firmy można znaleźć sieci handlowe, banki,

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,
przemysłowe oraz jednostki wojskowe.

obiekty

strategiczne,

firmy

SERIS Konsalnet posiada zaawansowane zaplecze technologiczne: centralną
stację monitorowania alarmów, systemy informatyczne i największy w Polsce
dział projektowy.
W skład grupy kapitałowej SERIS wchodzi również spółka SERIS Konsalnet
Cleaning, oferująca usługi profesjonalnego utrzymania czystości.
SERIS Konsalnet Holding S.A.
ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
centrala@konsalnet.pl
www.konsalnet.pl

U Członków Izby
Espersen Polska
W styczniu koszalińska fabryka Espersen Polska z pozytywnym wynikiem
zakończyła audyt certyfikujący na zgodność ze standardem Global G.A.P.
(The Global Partnership for Good Agricultural Practice). Global G.A.P.
to synonim bezpiecznej i zrównoważonej akwakultury. Gwarantuje,
że produkcja żywności została przeprowadzona w bezpieczny sposób,
z dbałością o zrównoważony rozwój i z odpowiedzialnością za środowisko
naturalne.
Gratulacje!
MBB Logistics
MBB Logistics kolejny rok z rzędu znajduje się w prestiżowym gronie lubuskich
Diamentów Forbes i zajmuje 11 miejsce na liście regionalnej w przedziale
przychodów 50-250 mln złotych.
Gratulacje!
Więcej: https://www.forbes.pl/diamenty/najszybciej-rozwijajace-sie-firmy-wwojewodztwie-lubuskim-w-2020

roku/7mzeeng?fbclid=IwAR3JhBjef9zkaGkJ_DV2XCSf2dAc2xEf7Vnrdl5HusOOIUjnMbnavywY2c
WASKO S.A.
WASKO S.A. zawarło z Gminą Kielce umowę, której przedmiotem
jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury
teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci
światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”. WASKO
S.A. świadczy w województwie świętokrzyskim usługi serwisu i konsultacji
nieprzerwanie od 2013 roku, kiedy to uruchomiliśmy w województwie
świętokrzyskim pierwszą w Polsce metropolitalną sieć publiczną klasy
operatorskiej. Siedem węzłów szkieletowych połączonych dedykowaną
kanalizacją światłowodową tworzy wokół miasta ring o długości 80 kilometrów.
Gratulacje!
Więcej: https://www.wasko.pl/aktualnosci/serwis-i-wsparcie-dla-gminykielce/?fbclid=IwAR1OTDFjQCLgUKHIvXulu7_OJEkmjmbmDNi8Q4mlOUqzTBXMeT4YgcSN9A
Pronar
Pronar wiceliderem rynku przyczep w Niemczech! Według danych Federalnego
Urzędu ds. Ruchu Drogowego Pronar kolejny rok z rzędu została wiceliderem
rynku! Ze wzrostem na poziomie 6.5 proc w skali roku.
Gratulacje!
Więcej: https://pronar.pl/pronar-wiceliderem-niemieckiego-rynkuprzyczep/?fbclid=IwAR28w7RYcTb1YMK-UuWDcJ7ZK5arzXMxVNN6USYYhc_riAaWULLnqqpIx4
SERIS Konsalnet
SERIS Konsalnet został wyróżniony Diamentem Forbes i jest w czołówce
najszybciej rosnących firm na rynku polskim w województwie mazowieckim
w rankingu firm z przychodami od 250 mln złotych.
Gratulacje!
Więcej: https://www.forbes.pl/diamenty/najszybciej-rozwijajace-sie-firmy-wwojewodztwie-mazowieckim-w-2020-

roku/vbbfems?fbclid=IwAR07IqyCDd49oBD4_qtD6zRMTnsr1fOrLhr7CUY5gI4_6
b96wJYwVpA76Mo

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 2020 r. 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.
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
CSL Sp. z o.o.
Nearshoring - Transport i logistyka bez ograniczeń. Pomoc i wsparcie
dla biznesu z krajów Azjatyckich! Nearshoring to przeniesienie swoich procesów
biznesowych poza granice swojego kraju. Zazwyczaj jest to kraj najbliżej
sąsiadujący.
Pandemia pokazała, że lockdown wstrzymał dostawy towarów z Chin.
Wielu producentów nie miało możliwości sprzedaży towarów na rynki
europejskie. Firmy z Azji mogłyby zabezpieczyć swój biznes dzięki ulokowaniu
procesów biznesowych w Europie, głównie w magazynach, a następnie poprzez
sprzedaż produktów na rynek europejski.
Korzyści? Niskie koszty, gwarancja bezpieczeństwa i rzetelna obsługa
Koszty początkowe dla firm z Azji są bardzo niskie. Grupa CSL zapewni pełną
obsługę celno-skarbową oraz logistykę potrzebną do skutecznego prowadzenia
działalności w Europie. Mamy wyedukowaną i profesjonalną kadrę,
która dostarczy kompleksową obsługę. Kolejnym atutem jest lokalizacja Polski.
Pozwala ona na wejście w duży rynek samem Polski, ale tez na sprawną
logistykę do krajów graniczących z Polską lub będących w bliskim otoczeniu.
Z przygranicznych miejscowości takich jak Szczecin (bliskość Berlina
i Świnoujścia) mamy doskonałe połączenie zarówno ze Skandynawią
jak i Zachodnią Europą. W dalszym ciągu logistyka magazynowa w Polsce
jest tańsza niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej.
Do kogo kierujemy ofertę?

Ofertę kierujemy do firm produkujących różnego rodzaju produkty, firm
z branży e-commerce szukających partnera, który pomoże im w logistyce,
odprawach celnych, w prawie podatkowym, kwestiach księgowych.
To dla takich firm jest Grupa CSL.
Kontakt:
e-mail: sekretariat@csl.eu
www.csl.com.pl
CSL Sp. z o.o.

Grupa CSL oferuje kompleksowe odprawy celne Anglii.
Początek roku 2021 rozpoczął się od wyjścia Anglii z Unii Europejskiej.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania wśród klientów odnośnie odpraw
celnych, CSL postanowił zbudować i zaoferować kompleksową obsługę celną
zarówno w Unii Europejskiej jak i w Anglii.
Pierwsza odprawa została wykonana już 05.01.2021. Do tej pory odprawy
naszych klientów odbywały się bez problemów, gdyż poświęcamy dużo czasu
na właściwe przygotowanie się przed rozpoczęciem, a nie w ich trakcie.

Zbudowany duży zespół doświadczonych agentów celnych pozwala
na realizowanie i wspieranie w bezpieczny sposób naszych klientów w obsłudze
celnej. Grupa CSL od dawna pracuje nad tym aby móc zaproponować firmom
dogodne rozwiązania i najwyższej jakości usługi celne i logistyczne do i z Anglii
- mówi Przemysław Hołowacz prokurent firmy CSL. Dobra agencja celna
to podstawa, to przede wszystkim bezpieczeństwo. CSL był jedną z pierwszych
firm w Polsce, która pozyskała certyfikat AEO.
Kontakt:
e-mail: sekretariat@csl.eu
www.csl.com.pl

AnywhereTO Sp. z o.o.

AnywhereTO Sp. z o.o. proponuje Klientom następujące usługi w ramach
optymalizacji kosztów zużycia energii i nie tylko:
• wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw wypełniające
wymagania nowej „Ustawy o efektywności energetycznej” z 20 maja
2016. Audyty takie są wymagane co 4 lata.
• propozycja możliwych scenariuszy działania w związku z opłata mocową,
prowadząca do zmniejszenia kosztów za energię.
• propozycja zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, wybór najlepszej
oferty na rynku z najniższą stawką oraz najlepiej dopasowaną taryfą.
Wszystkich formalności związanych ze zmiana sprzedawcy dokonujemy
za Klienta.
• instalacja fotowoltaiczna na dachu lub na gruncie, pomagamy również
pozyskać preferencyjne finansowanie dla Klienta (mamy w ofercie kilka
banków oraz firm leasingowych) oraz dotacje.
• Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii
elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni
• Analiza efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz rekomendacje
na podstawie wyników analiz prowadzące do bezpośrednich
oszczędności.
• dla osób posiadających grunty rolne/nieużytki proponujemy dzierżawę
wieloletnią pod Farmy fotowoltaiczne
• piszemy projekty na farmy fotowoltaiczne wraz z pozyskaniem wszelkim
pozwoleń w urzędach- pomagamy inwestorom zainwestować w farmy
fotowoltaiczne, spełniając wszystkie formalne wymagania.
• w ramach działalności consultingowej pomagamy Firmom pozyskiwać
środki finansowe na rozwój oraz badania w ramach projektów
realizowanych z funduszy unijnych, piszemy wnioski o dofinansowanie
z wysoką skutecznością, dysponujemy własną bazą naukową
oraz infrastrukturalną, pomagamy skomercjalizować wypracowane
produkty/usługi.
Kontakt:
e-mail: biuro@anywhereto.pl
www.anywhereto.pl

Wydarzenia
4 stycznia 2021 r.
Spotkanie z Baohua Hanem, Prezesem Partnera Izby Chińsko-Polskiej Izby
Gospodarczej. Omówiono zmiany w dostępie do rynku chińskiego od 1 stycznia
2021 r., sytuację i ceny usług transportowych Chiny-UE.
4 stycznia 2021 r.
Pierwsza telekonferencja w 2021 roku z przedstawicielami firm sektora e-gier
w Hongkongu. Omówienie możliwości współpracy polskich firm z firmami
branży z Hongkongu, omówienie ofert firm Sekcji Gaming, E-sport & Interactive
Media Izby.
5 stycznia 2021 r.
Webinar z firmami transportowymi, telekonferencja o prawnych aspektach
dopuszczenia polskich gier na rynki Azji.
5 stycznia 2021 r.
Spotkanie z Przewodnicząca Sekcji Japonia.
5 stycznia 2021 r.
Spotkanie z przedstawicielami firm kapitału arabskiego w Polsce
5 stycznia 2021 r.
Webinar: ocena rynku PV, stan konkurencyjności, wchodzące na rynek
technologie, potencjał budowlany.
7 stycznia 2021 r.
Prezes Izby był gościem w TOK fm u Macieja Zakrockiego „Umowa inwestycyjne
UE-Chiny”.
Audycja:
Chiny

https://audycje.tokfm.pl/podcast/100361,Umowa-inwestycyjna-UE-

7 stycznia 2021 r.
„Technoautorytaryzm
czy
technodemokracja?
Nowe
technologie
w służbie państwu w dobie pandemii: Singapur-Korea Południowa-Chiny”
Webinarium OBA ASzWoj - ISP PAN
8 stycznia 2021 r.

Przygotowanie ofert dla ZEA, Kazachstanu i Indii.
11 stycznia 2021 r.
Telekonferencja z firmami z USA o polskim handlu w Internecie.
11 stycznia 2021 r.
Telekonferencje z kierownictwem i pracownikami Departamentu
ekonomicznego
Ambasady
Kazachstanu.
Omówiono
propozycje
i przygotowania polskiego biznesu do posiedzenia komisji międzyrządowej,
współpracę polskich i kazachskich firm transportowych.
12 stycznia 2021 r.
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza we współpracy z Krajową Agencją
Poszanowania Energii zaprosiła przedstawicieli Izby na spotkania warsztatowe
dla małych i średnich przedsiębiorców, na których nauczą się oni bardzo
przydatnej umiejętności – wykonywania przeglądu energetycznego
w przedsiębiorstwie. Szkolenia są organizowane w ramach projektu „Energia
w małych i średnich przedsiębiorstwach„.
12 stycznia 2021 r.
Webinar „Pandenomics 2.0. Jak kraje Europy poradziły sobie z drugą falą
pandemii, recesją gospodarczą i jakie scenariusze czekają nas w 2021 r.?”.
14 stycznia 2021 r.
W GD Poland spotkanie z kierownictwem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej.
Omówiono konsekwencje dramatycznego wzrostu frachtu i barier
transportowych dla ciągów kooperacyjnych polskich firm.
14 stycznia 2021 r.
Telekonferencja z przedsiębiorcami z Kazachstanu w sprawie polskiego importu
różnych gatunków aluminium w sztabach do UE.
14 stycznia2021 r.
Przygotowania do telekonferencji z ekspertami rynku e-games i e-sport,
omówienie propozycji do oferty polskich firm na Chiny, Australię i Singapur.
14 stycznia 2021 r.
Spotkanie z przedstawicielami firm Sekcji Energia. Omówiono ofertę
dla Indonezji i Wietnamu w dostawach techniki dla energetyki węglowej.

16 stycznia 2021 r.
List Prezesa Izby do Przyjaciół z Kazachstanu "Po wyborach parlamentarnych "
https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/list-do-przyjaci%C3%B3%C5%82-wkazachstanie/
18 stycznia 2021 r.
Przygotowanie oferty sektora E-Games i E-Sport na Azję.
18 stycznia 2021 r.
Telekonferencje na zapytania japońskie o produkty bio, przygotowania
do webinaru Tajlandia-Polska, konsultacje materiału o rynku e-games Europy
Centralnej.
19 stycznia 2021 r.
Telekonferencje z partnerami ze Słowacji.
19 stycznia 2021 r.
Spotkanie z przedstawicielami 3 firm e-handlu kapitału ukraińskiego.
Omówiono wprowadzenie do sprzedaży polskich produktów i współpracę
w sektorze organizacji dostaw.
19 stycznia 2021 r.
Webinar członka Izby Polska Azja Targi Kielce S.A., "Odkrywamy Bałkany
- dlaczego warto inwestować w Chorwacji".
20 stycznia 2021 r.
W siedzibie SERIS Konsalnet omówienie oferty firm sektora Ochrona
i Bezpieczeństwo dla azjatyckich firm w Europie Centralnej.
20 stycznia 2021 r.
Telekonferencja z prezesem Relopack Solutions o rozszerzonej ofercie firmy
w transporcie techniki przemysłowej i ładunków wielkogabarytowych .
21 stycznia 2021 r.
W siedzibie NesAgency omówienie oferty artykułów spożywczych na rynek
Japonii i do ZEA, przygotowanie oferty promocyjnej dla firm sektora E-Games
na Azję.
21 stycznia 2021 r.

W GD Poland z Przewodniczącym Sekcji Chiny Felixem Wangiem o sytuacji
w transporcie Chiny-UE, przygotowaniach diaspory azjatyckiej w Polsce
do Nowego Roku i ofercie GD Poland dla polskich przedsiębiorstw.
21 stycznia 2021 r.
W siedzibie Hansei Polska omówienie oferty w ramach Projektu Centrum
Polska-Azja dla koreańskich inwestorów w Polsce. Wykorzystanie kolejowego
Jedwabnego Szlaku w dostawach techniki przemysłowej na budowy firm
koreańskich w Polsce.
21 stycznia 2021 r.
Webinar: „Jak przetrwać pierwszy rok w e-commerce”.
21 stycznia 2021 r.
Webinarium pt. „Współpraca z Wielką Brytanią po Brexit”.
22 stycznia 2021 r.
Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach: praktyczne wskazówki
dla polskiego biznesu zorganizowany przez Polskie Centrum Studiów
nad Prawem i Gospodarką Chin Uniwersytetu Warszawskiego oraz China IPR
SME Helpdesk.
22 stycznia 2021 r.
Spotkanie z Markiem Lachowiczem - szanse polskiego sektora E-Games
na globalnym rynku.
22 stycznia 2021 r.
Spotkanie z inicjatorem i wydawcą: Futbol za Wielkim Murem.
22 stycznia 2021 r.
Omówienie oferty z Białorusi dostaw drewna, płyt, skór do przemysłu
meblarskiego. Przygotowanie oferty produktów bio dla Dubaju i Japonii.
25 stycznia 2021 r.
Telekonferencja z firmą produkującą drony wykorzystywane w rolnictwie
i dostawach medykamentów.
25 stycznia 2021 r.

Spotkanie w siedzibie Izby omówienie planowanych debiutów firm Sektora
E-Games i E-Sport na warszawskiej giełdzie. Przygotowanie oferty współpracy
dla TENCENT Europe i rynku indonezyjskiego.
26 stycznia 2021 r.
2 spotkanie z cyklu „Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach„.
26 stycznia 2021 r.
Święto Narodowe Australii i Indii pozdrowienia i życzenia dla Partnerów
https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/indias-republic-day/,
https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/australia-day/
26 stycznia 2021 r.
Telekonferencja z Przewodniczącą Sekcji Japonia o projektach energetycznych
W Hansei Polska omówienie oferty dla koreańskich firm na Mazowszu.
26 stycznia 2021 r.
Telekonferencja z Prezesem Izby Polska-Gruzja.
26 stycznia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkania:
• z dostawcami oprogramowania dla e-handlu i zaplecza magazynowego,
• z importerami z Chin o dostawach i transporcie w czasie obchodów
azjatyckiego Nowego Roku.
27 stycznia 2021 r.
Webinar członka Izby Morskiej Agencji Gdynia „Ile dzisiaj kosztuje kontener?”.
27 stycznia 2021 r.
Spotkanie kierownictwa Sekcji Promocja i Marketing Izby Polska-Azja.
Omówienie stanu przygotowań do uruchomienia sklepu internetowego
dla produktów członków i partnerów Izby.
27 stycznia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkanie z firmami montującymi instalacje fotowoltaiczne
na Mazowszu.
27 stycznia 2021 r.

Spotkanie z kierownictwem Eko-Energii. Omówiono anulowanie modernizacji
koksowni w JSW Koks i stan przygotowań do rozbudowy przez POSCO zakładu
termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Warszawie.
27 stycznia 2021 r.
Partner Izby Transport Manager przeprowadził
"Automatyczne planowanie - fikcja czy rzeczywistość" .

Case

Study

online

28 stycznia 2021 r.
Przygotowanie oferty polskiej żywności dla Kataru i Omanu. Telekonferencje
z producentami żywności i techniki przetwórstwa.
28 stycznia 2021 r.
W siedzibie członka Izby SERIS Konsalnet omówienie potrzeb azjatyckich firm
w zakresie ochrony i utrzymania czystości.
28 stycznia 2021 r.
Sekcja Korea: jak współpracować z koreańskimi firmami- inwestorami
na ich budowach w Polsce?.
29 stycznia 2021 r.
Telekonferencje z polskimi eksporterami żywności, omówienie rynków
arabskich, Singapuru, Wietnamu.

Nadchodzące wydarzenia
1. 11 lutego 2021 r., godz. 14.00, webinarium Targi Kielce S.A. „Webinarium
o zmianach w prawie dronowym w ramach Aviation Expo
W czwartek, 11 lutego zapraszamy do udziału w webinarium poświęconym
tematyce bezzałogowców. Podczas spotkania nie zabraknie najważniejszy
zmian dotyczących ich użytkowania czy rejestracji.
Targi Kielce i Joanna Wieczorek (współpracująca z Dentons, rzecznik prasowy
Aeroklubu Polskiego, strategiczny doradca Drone Alliance Europe) wspólnie
zorganizują dyskusję regulatora i liderów polskiego rynku dronowego.
W spotkaniu wezmą udział prelegenci z takich instytucji i firm jak: Urząd
Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskich Sił
Zbrojnych, DroneHubGroup, UavsPoland, Prometheus, FlyArgo.

Podczas webinarium eksperci będą rozmawiać m.in. o nowych zasadach lotów,
rejestracji bezzałogowców, strefach geograficznych czy szkoleniach
operatorów.
Uczestnicy w trakcie wydarzenia na żywo będą mogli zadawać pytania
za pośrednictwem czatu.
Dodatkowo przedstawiciel FlyArgo opowie o funkcjonalnościach swoich
wiatrakowców i analogiach do tego co potrafią drony.
Partnerami merytoryczni są: Aeroklub Polski, Drone Alliance Europe, Dentons
W panelu eksperckim wystąpi Vadym Melnyk z DroneHub – firmy członkowskiej
Izby.
2. 11 lutego 2021 r., godz. 10.00, webinarium PAIH „Inwestycje w Indiach.
Jak założyć spółkę?”
Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2020 r. raportem PFR TFI S.A. i PwC Polska
"W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych" Indie zostały uznane za najbardziej
perspektywiczny rynek dla polskich inwestorów.
Indie są nie tylko szybko rozwijającym się krajem (wśród azjatyckich
gospodarek zajmują trzecie miejsce pod względem wartości PKB po Chinach i
Japonii), oferują bardzo duży rynek zbytu i siłę roboczą, ale są także dziewiątym
największym na świecie oraz czwartym w Azji odbiorcą zagranicznych inwestycji
bezpośrednich. Według danych UNCTAD wartość BIZ napływających do Indii w
2019 r. osiągnęła 51 mld USD.
Zapraszamy na bezpłatne webinarium, podczas którego dowiesz się:
▪
▪
▪
▪

dlaczego warto zainwestować w Indiach,
na co zwrócić uwagę planując inwestycję,
jakie zachęty inwestycyjne czekają na zagranicznych przedsiębiorców,
jak założyć spółkę w Indiach - krok po kroku.

Szkolenie poprowadzą:
▪

Tomasz Bajon, Konsultant, Centrum Eksportu, PAIH,

▪

▪
▪
▪

Ada Dyndo, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego
w Mumbaju,
Jayant Singh, Zastępca Wiceprezesa, Invest India,
Dr Judyta Latymowicz, Adwokat, Partner, smart.lawyers group,
Anubha Sital, Adwokat, Partner, Induslaw.

PAIH

Webinarium odbędzie się 11 lutego o godz. 10:00 i będzie prowadzone
w języku polskim i angielskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej:
https://www.paih.gov.pl/20210211/webinarium_inwestycje_w_indiach
3. 15 lutego 2021 r., godz. 9.00, webinar PAIH „Inwestuj w Szardży
(Zjednoczone Emiraty Arabskie)
Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedna z najbardziej zdywersyfikowanych
i innowacyjnych gospodarek na Bliskim Wschodzie. O ile Dubaj stał
się regionalnym centrum handlowo-logistycznym, sąsiadująca Szardża urasta
do miana centrum przemysłowego i badawczego. Szardża to miejsce
strategicznych inwestycji na drodze ekspansji na Bliski Wschód, ale również
do Afryki i Azji.
Stabilność polityczna, wsparcie rządowe, bliska współpraca pomiędzy
instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi stwarzają doskonałą atmosferę,
która sprzyja rozwojowi i sukcesowi inwestorów. Różnorodność występująca
w Szardży zapewnia inwestorom i przedsiębiorcom wyjątkowe możliwości
we wszystkich sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem: turystyki i rekreacji,
transportu i logistyki, opieki zdrowotnej, środowiska i energii odnawialnej,
edukacji i przemysłu lekkiego (tekstylia, tworzywa sztuczne, papier,
przetwórstwo spożywcze).
Poznaj szanse jakie prezentuje przemysłowy hub ZEA, a przy tym kompletną
ofertę wsparcia i ubezpieczania inwestycji zagranicznych Polskiego Funduszu
Rozwoju.
Zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się:

▪

▪

▪

czym Szardża przyciąga inwestorów i jak staje się lokalnym centrum
przemysłowo-badawczym,
dlaczego jest to idealne miejsce na rozwijanie obecności na rynkach
Bliskiego Wschodu, ale również Afryki i Azji,
jakiego rodzaju instrumenty wsparcia inwestycji zagranicznych znajdują
się w ofercie spółek Polskiego Funduszu Rozwoju, tj. PAIH, BGK, PFR TFI
i KUKE.

Szkolenie poprowadzą:
▪
▪
▪
▪
▪

Adil Abdelwahab, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Dubaju,
Mohamed Al Musharrakh, Sharjah FDI Office,
Jarosław Trwoga, BGK,
Wojciech Jabłoński, PFR TFI,
Maciej Kwiatkowski, KUKE.

Webinarium odbędzie się 15 lutego o godz. 9:00 i będzie prowadzone w języku
polskim i angielskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej:
https://www.paih.gov.pl/20210215/webinarium_inwestuj_w_szardzy_zea
4. 17 lutego 2021 r., godz. 9.00, webinar PAIH „Fintech w Korei Południowej
– praktyczne informacje”
Południowokoreański ekosystem fintechu jest stosunkowo młody. Mniej
niż połowa (46%) firm została założona w ciągu ostatnich pięciu lat,
podczas gdy zdecydowana większość (86%) nie jest starsza niż dziesięć lat.
Nie przeszkodziło to jednak Korei w osiągnięciu miana światowego lidera
w dziedzinie IT i ITC, co potwierdzają międzynarodowe rankingi.
Polscy twórcy rozwiązań technologicznych wspierających działania
w obszarach finansowych mają apetyt na dużo więcej, niż jedynie lokalny
rynek. Naturalnym kierunkiem ekspansji zdają się być pobliskie kraje.
A gdyby tak wykorzystać rozpowszechnione na świecie skojarzenia
z tym sektorem i skierować swój wzrok nieco dalej, w stronę Korei

Południowej? Czy na tak młodym, ale jednocześnie dojrzałym i wymagającym
rynku polskie Fintechy, słynące z wysokiego stopnia innowacyjności, mają
szanse się odnaleźć? Na te i wiele innych pytań poznasz odpowiedzi podczas
naszego webinarium.
Ponadto, podczas spotkania z naszymi ekspertami:
▪

▪

▪
▪

poznasz charakterystykę Korei Południowej oraz sektora Fintech
w tym kraju,
odkryjesz historię sektora oraz jego obecny stan, a także obowiązujące
regulacje,
dowiesz się kto "rozdaje karty" w fintechowej grze,
uzyskasz wskazówki jak skutecznie rozpocząć działalność na koreańskim
rynku.

Szkolenie poprowadzą:
▪
▪

▪

Dominika Kucińska, Konsultant Azja-Pacyfik, Centrum Eksportu, PAIH,
Anna Łagodzińska, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH
w Seulu,
Luciano Minwoo Choi, CEO, Thetrustees.

Webinarium odbędzie się 17 lutego o godz. 9:00 i będzie prowadzone w języku
polskim i angielskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej:
https://www.paih.gov.pl/20210217/webinarium_fintech_w_korei_poludniowej
5. 18 lutego 2021 r., godz. 10.00, webinar Targi Kielce S.A., „Polsko-Białoruska
współpraca gospodarcza: możliwości i ograniczenia”
W ramach projektu TK Business Exchange (platforma wymiany informacji
handlowej) spotykamy się regularnie z zaproszonymi ekspertami i dyskutujemy
o potencjale gospodarczym poszczególnych rynków. 18 lutego spotkamy się na
platformie zoom by ze specjalistami przedstawić aktualną sytuację
ekonomiczną w Białorusi. Celem webinaru jest także ułatwienie rozszerzenia

działalności przedsiębiorstw z Białorusi na rynki zagraniczne oraz usprawnienie
dostępu polskich przedsiębiorstw do rynku Białorusi.
Partnerem strategicznym wydarzenia jest Polsko-Białoruska Izba HandlowoPrzemysłowa.
Webinar: Polsko-Białoruska współpraca gospodarcza: możliwości i ograniczenia.
Termin: 18 lutego 2021r. Godz.: 10.00-12.00
Miejsce: platforma ZOOM
Każdy chętny może wysłuchać i zadać pytania prelegentom, a tym razem będą
nimi:
• Dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce Otwarcie spotkania i
wprowadzenie.
• Aleksander Czesnowski Radca Minister w Ambasadzie Republiki Białorusi
w Rzeczypospolitej Polskiej Temat: Białorusko-polska współpraca
gospodarcza w świetle dynamiki jej uwarunkowań.
• Marcin Wojciechowski Radca Minister, Zastępca Kierownika Placówki,
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Temat: Polski
biznes na Białorusi – COVID i polityka. Spojrzenie z Mińska.
• Aleksander
Gołowarow
Naczelnik
Wydziału
Współpracy
Międzynarodowej Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Mińsku, I
wiceprezes PBIHP Temat: Rola Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
w rozwoju białorusko-polskiej współpracy biznesowej.
• Dr Jacek Michalak Wiceprezes Grupy Atlas, Wiceprezes PBHP Temat:
Polska i Białoruś we współczesnej Europie – ponad dekada doświadczeń
Atlasa.
• Andrej Kopytok Prezes Najwyższej Rady Koordynacyjnej Republikańskiej
Konfederacji Przedsiębiorczości Republiki Białoruś, Wiceprezes PBIHP
Temat: Polsko-Białoruska współpraca: możliwości, problemy i
perspektywy.
• Mieczysław Baszko Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Przewodniczący Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej Temat:
Polsko-białoruska współpraca regionalna.

• Sadoho Walerij Jewgeniewicz Dyrektor Narodowego Centrum
Marketingu i Koniunktury Cen Temat: Mechanizmy aktywizacji
białorusko-polskiej współpracy handlowej i gospodarczej.
• Kazimierz Zdunowski Prezes PBIHP Temat: Podsumowanie i zaproszenie
do dalszej współpracy.
ZAPISY: barwicka.wioleta@targikielce.pl
6. 24 lutego 2021 r., godz. 13.00, webinar Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.,
„Odprawa celna 2021: nowa rzeczywistość w imporcie, eksporcie, czy mała
aktualizacja?”
Czy 2021 rok przyniósł duże zmiany w procedurach odprawy celnej? Co warto
wiedzieć o wpływie zawirowań na rynku transportu międzynarodowego
na odprawy? Czy europejscy przedsiębiorcy są dobrze przygotowani na Brexit?
Szczegółowa Agenda spotkania:
1. Wpływ podwyżek na rynku transportu morskiego na procedurę odprawy
celnej
a) cena frachtu, a koszt odprawy celnej
b) porównanie cen na przestrzeni ostatnich lat
2. Najważniejsze zmiany w odprawie celnej 2021.
Nowe warunki rozliczania VAT importowego w deklaracji i ich konsekwencje dla
importerów.
3. Brexit – o czym muszą wiedzieć importerzy:
a) dokumentacja do odpraw celnych towarów z/do UK
b) procedura importu i eksportu z UK po Brexicie
c) REX – system potwierdzający pochodzenie towaru z UE
d) Czy można NIE płacić cła w UK?
4. Pakiet e-commerce w odprawie celnej – czy czeka nas przełom?

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: https://www.mag.pl/odprawa-celna2021?fbclid=IwAR2dG3bjmWoxZs5QUnoSG0iTIssHjCduPEtiB872rqe3fQMMrONNAIFb8c
7. 24 lutego 2021 r., godz. 9.00, webinar PAIH „Ochrona praw własności
intelektualnej w Chinach”
W Chinach, zgodnie z prawem, każdy może zarejestrować na siebie własność
intelektualną innego przedsiębiorcy i stać się jej pełnoprawnym właścicielem
- decyduje kolejność złożenia wniosku w chińskim urzędzie China National
Intellectual Property Administration (CNIPA). Rejestracja cudzej nazwy lub logo
celem wyłudzenia pieniędzy, bądź sprzedaży własnych produktów pod obcą
marką wciąż jest nagminną praktyką na chińskim rynku.
Zabezpieczenie praw własności intelektualnej to zdecydowanie pierwszy
i najważniejszy krok w przygotowaniach do ekspansji na rynek chiński. Firmy
rozważające rozpoczęcie eksportu do Chin powinny zabezpieczyć swoje prawa
jeszcze przed realizacją pierwszego zamówienia. Dzięki uwzględnieniu tego
aspektu na etapie tworzenia strategii sprzedaży na rynek chiński, unikniesz
późniejszych wieloletnich i kosztownych procesów sądowych. Poznaj swoje
prawa i zabezpiecz swoją markę w Chinach, aby z sukcesem rozpocząć
ekspansję na rynku chińskim.
Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego dowiesz się:
▪

▪

▪
▪
▪

jak zapewnić ochronę różnych rodzajów praw własności intelektualnej
w Chinach (znaki towarowe, prawa autorskie, patenty, tajemnice
handlowe),
jak opracować kompleksową strategię dotyczącą własności intelektualnej
w Chinach,
ile kosztuje ochrona praw własności intelektualnej w Chinach,
jak zapobiegać naruszeniom praw własności intelektualnej,
w jaki sposób bezpiecznie uczestniczyć w targach.

Partnerem wydarzenia jest China IPR SME Helpdesk, instytucja powołana
z inicjatywy Komisji Europejskiej, której celem jest wsparcie unijnych
podmiotów gospodarczych w zakresie zapewnienia ochrony praw własności
intelektualnej w Chinach, Hongkongu, Makau i Tajwanie.

Szkolenie poprowadzą:
▪
▪

▪

▪

Barbara Bujny, Kierownik Regionu, Centrum Eksportu, PAIH,
Andrzej Juchniewicz, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH
w Szanghaju,
Małgorzata Zawisza, Business Development Manager Zagranicznego
Biura Handlowego PAIH w Chengdu,
Matias Zubimendi, Project Manager, China IPR SME Helpdesk.

Webinarium odbędzie się 24 lutego o godz. 9:00 i będzie prowadzone w języku
polskim i angielskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej:
https://www.paih.gov.pl/20210224/webinarium_ochrona_praw_wlasnosci_int
elektualnej_chiny
8. 24-25 lutego 2021 r., webinat Targi Kielce S.A. „Dni Polskie w Kazachstanie”
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
e-mail: barwicka.wioleta@targikielce.pl
Więcej o wydarzeniu: https://www.tkbusinessexchange.com/aktualnosci/dnipolskie-w-kazachstanie,18022
9. 26 lutego 2021 r., godz. 10.00, webinar PAIH „Rynek rolno-spożywczy
Kazachstanu: szanse dla polskich producentów”
Kazachstan to także najprężniej rozwijający się kraj w Azji Centralnej,
który jest jednym z głównych producentów i eksporterów pszenicy i lnu. 74%
terytorium kraju nadaje się do uprawy roślin, co stanowi ponad 200 milionów
hektarów. Branża rolno-przemysłowa jest jednym z najważniejszych sektorów
gospodarki, który potrzebuje nowoczesnych technologii i maszyn, aby można
było odpowiednio zagospodarować przestrzeń.
Zapraszamy na bezpłatne webinarium, podczas którego otrzymasz wiedzę
na temat:
▪

▪

▪
▪

charakterystyki branży rolno-spożywczej oraz sektora maszyn rolniczych
w Kazachstanie,
warunków wwozu maszyn, sprzętu rolniczego i nawozów do Kazachstanu
oraz systemu certyfikacji,
sektora upraw sadowniczych w Kazachstanie,
szans i możliwości dla polskich producentów.

Szkolenie poprowadzą:

▪

▪

▪
▪

Julia Horodecka, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH
w Nur-Sułtanie,
Lyubov Papurina, Business Development Manager Zagranicznego Biura
Handlowego PAIH w Nur-Sułtanie,
Adam Popłoński, Właściciel, POPLONSKI Trading Company,
Rafał Lachowski, Dyrektor ds. Rozwoju, Plantalux.

Webinarium odbędzie się 26 lutego o godz. 10:00 i będzie prowadzone
w języku polskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej:
https://www.paih.gov.pl/20210226/webinarium_rynek_rolno_spozywczy_kaza
chstan
10. 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 ŚrodkowoWschodniej. 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
11. 25 marca 2021 r., China Food and Drink Fair 2021, Chengdu, Chiny
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. informuje, że w ramach targów China
Food and Drink Fair, które odbędą się w dniach 25-27 marca 2021 r. w Chengdu
w Chinach zorganizowane będzie Polskie Stoisko Narodowe dla polskich
przedsiębiorców z sektora spożywczego.
Targi CFDF Chengdu to wiodąca impreza targowa skierowana do sektora
spożywczego na terenie Chin Zachodnich. Wydarzenie odbywa się cyklicznie
dwa razy w roku (odpowiednio w Chengdu i drugiej lokalizacji) od 1955 r.

Ostatnia edycja miała miejsce w Tianjinie w dniach 24-26 października 2019 r.
i wzięło w niej udział ponad 2600 wystawców z 26 krajów oraz regionów,
zaś liczba zwiedzających wyniosła ponad 300 000.
W nadchodzącej edycji wiosennej Polska Agencja Inwestycji i Handlu
zorganizuje stoisko promocyjne w hali dedykowanej produktom
importowanym, w ramach którego polscy przedsiębiorcy z branży spożywczej
będą mieli możliwość zaprezentowania swoich produktów. Ze względu
na istniejące ograniczenia w podróżowaniu PAIH S.A. rekomenduje,
aby podmioty zainteresowane uczestnictwem w Targach posiadały
Reprezentantów Wystawcy na terenie Chińskiej Republiki Ludowej
lub przedstawiły inne alternatywne rozwiązanie umożliwiające im udział
w Targach.
Dodatkowo spośród wystawców 4 polskich przedsiębiorców uczestniczących
w Targach zostanie zaproszonych przez organizatora do udziału w platformie
elektronicznej, gdzie przez okres roku posiadać będą wirtualny pawilon
oraz możliwość odbywania spotkań b2b za jej pośrednictwem.
Wstępnych zgłoszeń można dokonywać
rekrutacyjnego do 25 stycznia 2021 r.

za pośrednictwem formularza

Bliższych informacji o wydarzeniu udziela Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w
Chengdu: malgorzata.zawisza@paih.gov.pl
Dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza oznacza wyrażenie
zainteresowania otrzymywaniem dalszych informacji o Targach CFDF i nie jest
jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.
Szczegółowe warunki uczestnictwa zostaną doprecyzowane w umowie
uczestnictwa oraz regulaminie uczestnictwa w Polskim Stoisku Narodowym,
które to dokumenty zostaną w najbliższym czasie opublikowane na stronie
internetowej PAIH S.A., a przedsiębiorcy, którzy wyrazili chęć udziału w Targach
poprzez formularz rekrutacyjny otrzymają je bezpośrednio od przedstawiciela
PAIH S.A.
Więcej: https://www.paih.gov.pl/20210325/nabor_na_targi_cfdf

12. 13 kwietnia 2021 r., XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan
2021, Nur-Sułtan, Kazachstan
W dniach 13-15 kwietnia 2021 roku w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan odbędzie
się XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan "Zrównoważony rozwój
górniczo-geologicznej branży Kazachstanu - możliwości i wyzwania" (termin
przełożony z: 10-12 listopada 2020 r.).
Tematyka Forum:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Zasoby przyszłości
Zastąpienie zasobów
Produkcja górnicza
Zarządzanie zasobami
Poszukiwanie stałych zasobów naturalnych: technologie oraz metody
szybkiego poszukiwania i oceny złóż na dużych terenach
Przetwórstwo i wzbogacenie. Rozwiązania innowacyjne
Praca przyszłości. Zasady pracy z potencjałem kadrowym w epokę
cyfrową
Cyfryzacja branży górniczej. Cyfryzacja produkcji - kolejny etap
zwiększenia wydajności przemysłu górniczego
Relacje z inwestorami
Relacje ze społeczeństwem
Relacje ze strukturami państwowymi

Bardziej szczegółowe informacje nt. wydarzenia można zobaczyć na stronie
internetowej wydarzenia.
W przypadku dodatkowych
z organizatorem:
▪

pytań

prosimy

o

bezpośredni

Anastasiya Bogdanova - Events&Social Media Coordinator
Tel.: + 44 1923 822 861
E-mail: anastasia.b@advantix.co.uk

Więcej: https://www.paih.gov.pl/20200331/minex_kazakhstan

kontakt

