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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. 

 

13 kwietnia 2021 r., Forum Biznesu Polska-Uzbekistan on-line 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja wraz z Krajową Izbą Gospodarczą 

zapraszają do udziału w Forum Biznesu Polska-Uzbekistan, które odbędzie 

się 13 kwietnia 2021 r. online. 

Forum zaplanowane jest w związku z VII posiedzeniem Polsko-Uzbekistańskiej 

Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Po części oficjalnej 

forum obędą się panele tematyczne, podczas których zaplanowany jest 

networking między uczestnikami ze strony polskiej i uzbeckiej. 

Celem tego wydarzenia jest przedstawienie potencjału Uzbekistanu 

oraz zaprezentowanie możliwości wzajemnej współpracy handlowej 

i inwestycyjnej między Polską i Uzbekistanem oraz nawiązanie kontaktów 

biznesowych poprzez udział w panelach tematycznych: 

- Finansowe instrumenty wsparcia współpracy uzbekistańskich i polskich 

przedsiębiorców, gospodarz panelu – Krajowa Izba Gospodarcza; 

- Wyzwania i możliwości współpracy w zakresie nowych technologii Polska-

Uzbekistan, gospodarz panelu – Ministerstwo Spraw Zagranicznych; 
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- Perspektywy współpracy Polski i Uzbekistanu w branży budowlanej  

i w budownictwie, gospodarz panelu – Polska Agencja Inwestycji i Handlu; 

- Współpraca Polska – Uzbekistan w dziedzinie rolnictwa i przemysłu rolno-

spożywczego, gospodarz panelu – Izba Przemysłowo – Handlowa Polska – Azja. 

Rejestracja: 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbekistan-

panele/?fbclid=IwAR1mEplhEy28vnBZ6Zbq-

gGqx_pfyG24od7rOZg4dYOSrJND0xa7SV0_XWQ 

 

Spotkania B2B online dla importerów z producentami z Chin 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zaprasza do udziału w bezpłatnych 

spotkaniach B2B z producentami z Chin w ramach Projektu "Biznes  

bez granic". Spotkania te przeznaczone są dla importerów. 

Projekt Biznes Bez Granic to możliwość indywidualnych, bezpłatnych 

spotkań z producentami najwyższej jakości produktów z Chin  

z następujących branż: 

- smart AGD 

- elektronika użytkowa 

- odzież i tekstylia 

- dom i ogród 

Po akredytacji prześlemy dane Producentów, zapewnimy pomoc w umówieniu 

pierwszego spotkania z Producentem na platformie Zoom oraz asystę tłumacza. 

Akredytacja i wybór branży:  

https://lnkd.in/eHxZEty 

Kontynuację spotkań strony ustalają i prowadzą indywidualnie. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: 

info@polandasia.com 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbekistan-panele/?fbclid=IwAR1mEplhEy28vnBZ6Zbq-gGqx_pfyG24od7rOZg4dYOSrJND0xa7SV0_XWQ
https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbekistan-panele/?fbclid=IwAR1mEplhEy28vnBZ6Zbq-gGqx_pfyG24od7rOZg4dYOSrJND0xa7SV0_XWQ
https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbekistan-panele/?fbclid=IwAR1mEplhEy28vnBZ6Zbq-gGqx_pfyG24od7rOZg4dYOSrJND0xa7SV0_XWQ
https://lnkd.in/eHxZEty
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15 kwietnia 2021 r., godz. 10.00, webinar Targi Kielce S.A. w ramach 

TKBusiness Exchange „Nowy Jedwabny Szlak szansą na zwiększenie polskiego 

eksportu do Chin” 

W ramach platformy TK Business Exchange spotykamy się regularnie  

i prezentujemy polskim przedsiębiorcom, jakie są możliwości współpracy 

gospodarczej na rynkach zagranicznych. Piętnastego kwietnia z zaproszonymi 

ekspertami będziemy rozmawiać na temat rynku Chińskiego. Serdecznie 

zapraszamy do udziału! 

W programie m.in.: 

• Kierunek Chiny – rządowe działania proeksportowe 

• Pogłębienie współpracy gospodarczej oraz promocja współpracy 

gospodarczej pomiędzy Chinami, a Polską 

• Możliwości dofinansowania wprowadzania produktów na rynek Chiński 

przez przedsiębiorców ze Ściany Wschodniej 

 

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

Janusz Piechociński, na którym przedstawi prezentację „"Polska-Chiny: szanse 

rozwoju wzajemnej współpracy gospodarczej w globalnej gospodarce". 

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: 

https://www.tkbusinessexchange.com/kraje-partnerskie/chiny 

 

28 kwietnia 2021 r., webinar Ambasady Tajlandii i Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja „Thailand-Poland: New Gateway for Trade 

Opportunities” 

Ambasada Tajlandii wraz Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja zapraszają 

do udziału w webinarze online „Thailand-Poland: New Gateway for Trade 

Opportunities”, który odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. o godz. 9.30  

na platformie Zoom.  

Webinar ma na celu promocję i informowanie o szansach i potencjałach 

biznesowych Tajlandii i Polski, będzie także wstępem do planowanych  

https://www.tkbusinessexchange.com/kraje-partnerskie/chiny


 

 

jako kontynuacja webinaru spotkań B2B pomiędzy tajskimi i polskimi 

przedsiębiorcami w wybranych sektorach.  

Program „„Thailand-Poland: New Gateway for Trade Opportunities” 

9.30. Otwarcie webinaru, J.E. Chettaphan Maksamphan, Ambasador Królestwa 

Tajlandii w Polsce; 

9.35. „Trade opportunities for Thai business in Poland”, Thum Niemsakul, 

Director of the Office of Commercial Affairs in Warsaw; 

9.50. “Trade opportunities for Polish business in Thailand”, Norbert Bąk, Head 

of Foreign Trade Office, PAIH; 

10.05. “Maximizing Thai-Polish trade potentials: new areas of cooperation  

and partnership”, Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja; 

10.30. “Success story of Thai-Polish trade cooperation by De Care – major 

importer & distributor of Thai products”, Maciej Szała, Co-owner of DE CARE; 

10.45. Q&A. 

Rejestracja: https://forms.gle/a9t7RJWcUCho1d2w9 

 

Webinar odbędzie się w języku angielskim.  

 

Nowy Członek Izby 

MAXON Nieruchomości 

MAXON Nieruchomości to wiodąca firma doradcza działająca na polskim rynku 

nieruchomości od ponad 30 lat.  

Nasz zakres działalności obejmuje kompleksowe usługi związane z rynkiem 

nieruchomości mieszkaniowych, biurowych i przemysłowo – magazynowych. 

Oferujemy pełen zakres usług: pośredniczymy przy sprzedaży bądź wynajmie 

mieszkań i domów, szukamy terenów inwestycyjnych. 

https://forms.gle/a9t7RJWcUCho1d2w9


 

 

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie strategicznym z zakresu 

wynajmu oraz sprzedaży obiektów biurowych. Dla Klientów zainteresowanych 

nieruchomościami przemysłowymi przeprowadzamy badania rynku i lokalizacji, 

negocjujemy i renegocjujemy umowy najmu. Nasi eksperci wspierają Klientów 

na każdym etapie procesu transakcyjnego, tak by przebiegał on w sposób 

transparentny i bezpieczny dla każdej ze stron. Dzięki znajomości rynku  

i długofalowym relacjom z międzynarodowymi i lokalnymi deweloperami, udało 

nam się stworzyć jedną z największych baz nieruchomości w Polsce. W każdym 

projekcie, w którym bierzemy udział najważniejsze jest dla nas znalezienie 

rozwiązania, które spełnia wszystkie założenia Klienta. 

Nieruchomości magazynowo- produkcyjne: 

- Wynajem powierzchni magazynowej 

- Renegocjacje umów najmu 

- Sprzedaż/zakup obiektów magazynowych i przemysłowych 

- Sprzedaż/zakup gruntów inwestycyjnych 

Więcej o nieruchomościach magazynowych na stronie:  www.magazyny.online 

Nieruchomości biurowe: 

- Wynajem powierzchni biurowej 

- Reprezentacja Najemcy 

- Renegocjacje umów najmu 

- Audyt warunków najmu 

Więcej o nieruchomościach biurowych na stronie:  www.biura.online 

Nieruchomości mieszkaniowe: 

- Wynajem domów i mieszkań 

- Sprzedaż/zakup domów i mieszkań 

- Wsparcie prawne 

MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. 

ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa 



 

 

e-mail: kontakt@maxon.pl 

www.maxon.pl 

  

Unia Sp. z o.o. 

To polski producent oferujący największą w Europie, kompleksową, gamę 

produktów skierowaną dla rolnictwa. 

Posiadamy 4 nowoczesne fabryki, wyposażone w światowej klasy sprzęt 

produkcyjny, oraz historię i wiedzę sięgającą blisko 140 lat. To w naszej fabryce 

powstał pierwszy na świecie kultywator i pług obrotowy. 

Nasze produkty, poprzez wyspecjalizowanych partnerów handlowych, trafiają 

do rolników w ponad 60 krajach świata, na każdym kontynencie. 

Dzięki tej wiedzy, oferujemy naszym klientom nie tylko nowoczesne maszyny, 

ale również najlepsze rozwiązania agronomiczne stosowane na najbardziej 

wymagających rynkach światowych. 

Oferujemy kompleksową ofertę sprzętu rolniczego: maszyny uprawowe  – pługi 

i agregaty uprawowe,  siewniki i agregaty uprawowo-siewne, rozsiewacze  

i rozrzutniki, prasy i owijarki, opryskiwacze i kombajny do ziemniaków,  

aż po technologię do przechowywania ziarna. 

Na każdym etapie zamawiania maszyn pomagamy swoim partnerom 

handlowym w procesie sprzedaży: począwszy od szkoleń produktowych, gdzie 

co roku szkolimy handlowców z całego świata, poprzez doradztwo ze strony 

naszych specjalistów, po wsparcie serwisowe. 

Prezentacja firmy Unia Sp. z o.o.: 

https://www.youtube.com/watch?v=3l8WJ6ZMNyo&t=94s 

Unia Sp. z o.o. 

Szosa Toruńska 32/38, 86-300 Grudziądz 

e-mail: export@uniamachines.com 

www.uniamachines.com 

mailto:kontakt@maxon.pl
http://www.maxon.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=3l8WJ6ZMNyo&t=94s
mailto:export@uniamachines.com
http://www.uniamachines.com/


 

 

7R S.A. 

7R SA to dynamicznie rozwijający się deweloper działający  

na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizujący się w dostarczaniu 

nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych na wynajem. 

Realizuje zarówno centra magazynowe i przemysłowe przeznaczone dla wielu 

najemców, jak również obiekty typu BTS. 

W portfolio 7R znajdują się wielkopowierzchniowe parki logistyczne  

oraz miejskie magazyny typu Small Business Unit tworzące sieć 7R City Flex Last 

Mile Logistics. 

Specjalizujemy się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni magazynowych. 

Oprócz głównego biura w Krakowie posiadamy również oddziały w Warszawie, 

Gdańsku i Sosnowcu, dzięki czemu nasi pracownicy mogą sprawnie realizować 

inwestycje dla klientów z całej Polski. 

Z myślą o dalszym rozwoju działalności stale powiększamy nasz bank ziemi, 

zabezpieczając najbardziej strategiczne lokalizacje w kraju 

Do tej pory firma zrealizowała projekty o łącznej powierzchni 740 000 mkw., 

natomiast w przygotowaniu znajduje się ponad 1,6 mln mkw. w różnych 

lokalizacjach na terenie całej Polski. 

7R S.A. 

ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa 

e-mail: biuro@7rsa.pl 

www.7rsa.pl 

 

U Członków Izby  

Foreign Personnel Service Sp. z o.o. 

Współpraca Foreign Personnel Service z wietnamskimi centrami szkoleniowymi 

pozwala na przeprowadzenie skomplikowanych procesów rekrutacyjnych 

poczynając od selekcji kandydatów, poprzez ich przygotowanie językowe  

i zawodowe, aż po testy umiejętności. Już w trakcie oczekiwania na wizę  

mailto:biuro@7rsa.pl
http://www.7rsa.pl/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778572593021689856/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BPMlHsY39Sz2%2BW9V0qwINSw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778572593021689856/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BPMlHsY39Sz2%2BW9V0qwINSw%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/foreign-personnel-service/


 

 

do Polski kandydaci przygotowują się do podjęcia pracy, odbywając szkolenia 

według wskazań pracodawcy. 

QubicGames S.A. 

W marcu br. QubicGames S.A. obchodził 17. rocznicę powstania,  

a także poinformował o zawarciu 4 umów wydawniczych. Spółka pozyskała 

licencje do następujących tytułów: 

„Badland Game of the Year Edition” – umowa zawarta z fińskim developerem 

Frogmid Oy, obejmująca przystosowanie oraz wydanie gry na platformie 

Nintendo Switch. „Badland Game of the Year Edition” to przygodowa gra 

platformowa z innowacyjną rozgrywką opartą na fizyce osadzonej  

w oszałamiająco nastrojowych, ręcznie malowanych grafikach. 

„Tiny Lands” – umowa zawarta z Hyper Three Studio S.L. z siedzibą w Hiszpanii 

na wydanie gry na platformie Nintendo Switch. „Tiny Lands” to wciągająca gra 

logiczna polegająca na szukaniu różnic w pięknych środowiskach 3D. 

„Momolu and Friends” – umowa zawarta z Koukoi Games Ltd. z siedzibą  

w Finlandii obejmująca przystosowanie oraz wydanie gry na platformie 

Nintendo Switch. „Momolu and Friends” to gra edukacyjna dla młodszych 

dzieci. Wspaniała grafika dostosowana do wieku graczy uzupełniona  

o spersonalizowane dźwięki. 

„Cultist Simulator” – umowa zawarta z Playdigious SAS z siedzibą we Francji na 

wydanie gry na platformie Nintendo Switch na rynku japońskim. 

„Cultist Simulator” to gra karciana, w której gracz przyjmuje rolę przywódcy 

 

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:  

mailto:info@polandasia.com


 

 

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 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 

CSL Sp. z o.o. 

mailto:keiichiro.asano@sohbi.pl
mailto:katarzyna.ulanowska@sohbi.pl
http://www.sohbi.pl/
mailto:tomasz.pszczolkowski@ewabis.com.pl
mailto:info@polandasia.com
https://lnkd.in/eQyehFb


 

 

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. 

mailto:sekretariat@csl.eu
http://www.csl.com.pl/


 

 

 

 

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 

mailto: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. 

http://www.csl.com.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/831


 

 

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 

1 marca 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. 

3 marca 2021 r. 

mailto:biuro@anywhereto.pl
http://www.anywhereto.pl/


 

 

Telekonferencja z kierownictwem Community Villa, Rynek e-sport w Azji  

4 marca 2021 r.  

Telekonferencja z firmami z Londynu Consumer Lending Market Poland  

4 marca 2021 r.  

Rada Programowa FRACHT 2021 Jak pandemia zmieniła światowy Transport  

- Wnioski dla polskiego TSL. 

4 marca 2021 r.  

W siedzibie Izby omówienie możliwości pozyskania studentów dla polskiego 

szkolnictwa wyższego, sytuacja migrantów ekonomicznych z Krajów Azji  

w czasie pandemii. 

5 marca 2021 r.  

Telekonferencje:  

 - przed posiedzeniami Komisji Międzyrządowych: Kazachstan, Uzbekistan; 

 -   z firmami IT jak przygotować ofertę dla Azji Centralnej i Krajów Kaukazu. 

5 marca 2021 r.  

Telekonferencja kierownictwa Pronar Narew z I Sekretarzem Ambasady  

Kazachstanu  

6 marca 2021 r.  

Telekonferencje: przygotowania do Forum Polska Uzbekistan 13 kwietnia, 

weryfikacja ofert firm członkowskich , tłumaczenia, przygotowania prezentacji. 

8 marca 2021 r. 

Zmiany na rynku magazynowo-logistycznym, przygotowania do prezentacji 

wymagań e-commerce, perspektywa kolejnych inwestycji w Polsce, 

telekonferencja z przedstawicielem 7R.s.a. 

8 marca 2021 r.  

Telekonferencja z kierownictwem nowego członka Izby "Biuro Rachunkowo-

Doradcze REJESTR". Omówiono: 

- potrzeby obsługi finansowej inwestorów azjatyckich; 

- inwestycje zagraniczne w woj. warmińsko-mazurskim; 



 

 

-      możliwości dla polskich podwykonawców przy budowie zakładu utylizacji 

odpadów w komunalnych w Olsztynie. 

8 marca 2021 r. 

Posiedzenie Zarządu Federacji Partnera Izby Federacji Przedsiebiorcy.pl. 

Omówiono sytuację przedsiębiorców w pandemii, konieczne uzupełnienia  

w programach antykryzysowych, powszechny samorząd gospodarczy. 

8 marca 2021 r.  

W Hansei Polska omówienie sytuacji na głównych placach budów kapitału 

koreańskiego w Polsce. 

9 marca 2021 r.  

Konsultacje on-line w sprawie przygotowań do Forum Polska-Uzbekistan  

i posiedzenia międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej. 

Rozmowy z eksporterami żywności o azjatyckich rynkach. 

Omówienie nowych możliwości współpracy z WIG. 

10 marca 2021 r.  

Telekonferencja z Elżbietą Wojtas i Agnieszką Salomończyk z KIG. Omówienie 

przygotowań do FORUM Polska-Uzbekistan . 

10 marca 2021 r.  

Telekonferencja z przedstawicielami AMAZON Polska. Omówiono: 

-   nowe perspektywy i tendencje w rozwoju e-commerce w Europie Środkowej; 

- jak zwiększyć ilość polskich produktów na platformach Amazon; 

-    problemy transportowe w obsłudze potrzeb e-commerce. 

10 marca 2021 r.  

Telekonferencja z kierownictwem członka Izby Polska Azja QubicGames S.A. 

Omówienie perspektyw współpracy firmy z branżowymi partnerami z Indonezji, 

Wietnamu, Korei, Krajów Azji Centralnej. Nowości wydawnicze QG  

w 1 półroczu 2021.  

10 marca 2021 r.  

W Ambasadzie Uzbekistanu spotkanie z JE Bakhromem Babaevem. 

Omówiono stan przygotowań do Forum Gospodarczego Polska-Uzbekistan  

http://przedsiebiorcy.pl/


 

 

w kwietniu. Prezes Izby Janusz Piechociński przedstawił szeroką polską ofertę  

w dostawach techniki dla rolnictwa i przetwórstwa żywności. 

11 marca 2021 r.  

Wyjazdowe spotkania z kierownictwem SIPMA w Lublinie, podczas której 

zaprezentowano I Sekretarzowi Ambasady Kazachstanu w Polsce ofertę firmy  

i przedstawiono doświadczenia SIPMA na rynkach Azji Centralnej. 

12 marca 2021 r.  

Wymiana ofert z chińskimi sieciami handlowymi. Konsultacje polskiej oferty  

na Forum Biznesu Polska-Uzbekistan. Telekonferencja z polskim biznesem  

w Turcji. 

15 marca 2021 r.  

Nagranie życzeń i pozdrowień dla Przyjaciół w Kazachstanie z okazji Nauryz –

Święto Wiosny https://lnkd.in/eAjUfAH. 

15 marca 2021 r.  

Telekonferencja z Redaktorem Andrzejem Dybowskim z "Polska Mówi". 

Omówiono sytuację na Jedwabnym Szlaku w pierwszych miesiącach 2021, 

gospodarcze relacje Polska-Azja , Polska-Chiny. 

15 marca 2021 r.  

Konferencja on-line z kierownictwem KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria 

Prawnicza nowym członkiem Izby Polska-Azja. Omówiono działania Kancelarii  

w obsłudze inwestorów zagranicznych. 

16 marca 2021 r.  

Spotkania: 

- z menedżerami pracującymi dla firm kapitału chińskiego i koreańskiego, 

podczas których zaprezentowano Projektu Centrum Polska-Azja GD Poland; 

- omówienie współpracy z firmą turecką wchodzącą na Polski rynek. 

16 marca 2021 r.  

W siedzibie Hansei omówienie:  

https://lnkd.in/eAjUfAH


 

 

- stanu kontraktacji robót budowlanych zleconych dla polskich 

podwykonawców na najważniejszych budowach kapitału koreańskiego  

w Polsce; 

- udziału koreańskich firm i technologii w budowie zakładów utylizacji 

odpadów. 

17 marca 2021 r.  

Przygotowania do spotkania z azjatyckim inwestorem, który chce uruchomić 

największy w UE szpital medycyny azjatyckiej. Warszawska Izba Gospodarcza 

Partnerem Izby Polska-Azja: spotkanie z Markiem Traczykiem, Prezesem WIG. 

18 marca 2021 r.  

Telekonferencja kierownictwa Sekcji Transport-Spedycja-

Logistyka/Magazynowanie/Relokacja zakładów Izby Polska-Azja, na której 

omówiono: 

- przygotowania do FRACHT 2021 i Forów Polska-Uzbekistan i Polska –

Kazachstan; 

-  ceny frachtu, organizacja przewozów, braki kontenerów w relacji Polska-Azja; 

-   wiadomości z portów; 

 - sytuacja na rynku mleczarskim; 

- nowi partnerzy firm Izby z sektora e-commerce. 

18 marca 2021 r. 

Telekonferencja z Partnerami z KIG. Omówiono stan przygotowań do Forum 

Polska-Uzbekistan.  

19 marca 2021 r.   

Telekonferencja Sekcji Kapitał Ludzki Izby Polska-Azja. Omówiono: 

- sytuacja na rynku zatrudnienia; 

- potrzeby kadrowe na budowach firm koreańskich w Polsce; 

- przygotowania do Forum Polska-Uzbekistan i Polska-Kazachstan. 

19 marca 2021 r.  

Z Ambasadą Tajlandii w Warszawie i PAIH 28 kwietnia organizować będziemy 

on-line konferencję o współpracy biznesowej.  



 

 

19 marca 2021 r.  

Telekonferencja z przedstawicielem organizatorów Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego w Katowicach on-line w maju. Omówienie proponowanych 

azjatyckich tematów. 

20 marca 2021 r.  

Uruchamiamy debatę wewnątrz Izby o sytuacji w polskim e-commerce  

i potrzebie dokonania audytu otoczenia organizacyjnego i regulacyjnego  

tak aby nie tracić konkurencyjności. Na dobry początek, co i jak zmienią 

europejskie przepisy od 1 lipca. 

20 marca 2021 r. 

Telekonferencja z Markiem Loosem, redaktorem naczelnym Transport 

Manager. Omówiono tematy konferencji 27-28 kwietnia w Katowicach  

o zmianach w sektorze TSL i promocję Krajów byłego ZSRR z okazji 30-lecia  

ich niepodległości 

21 marca 2021 r. 

Z okazji Dnia Wiosny Nauryz Przyjaciołom w Azerbejdżanie, Gruzji, Kirgistanie, 

Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie,Turkmenistanie. По случаю 

Праздника Весны желаю Вам победы в борьбе с пандемией, успехов в 

развитии вашей страны . 

22 marca 2021 r.  

Telekonferencja z kierownictwem TECCON z Gniezna. Z Krzysztofem Franek, 

Prezesem Zarządu i Głównym Konstruktorem rozmowa o ofercie pakowania  

dla firm z Azji Centralnej. 

23 marca 2021 r.  

Projekt Centrum Polska-Azja: trwają intensywne konsultacje z Agencją Promocji 

i Marketingu Tekstylnego Stowarzyszenia Uztextileprom o otwarciu 

przedstawicielstwa Stowarzyszenia i punktu handlowego na UE w GD Poland  

w Wólce Kosowskiej. 

23 marca 2021 r.  



 

 

Telekonferencja z kierownictwem producenta drona Spectre 1 Spectre 

Solutions o ofercie sprzedażowej dla rynków azjatyckich. 

23 marca 2021 r.  

Telekonferencja z Przedstawicielem Polsko-Uzbeckiej Izby Gospodarczej. 

Omówiono przygotowania do Panelu Rolnictwo i przetwórstwo żywności  

na Forum Polska-Uzbekistan 13 kwietnia oraz bieżące problemy polskich firm 

na rynku Uzbekistanu. 

24 marca 2021 r. 

Telekonferencja z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce. Omówiono 

przygotowania do Panelu Rolnictwo i przetwórstwo żywności na Forum Polska 

- Uzbekistan 13 kwietnia. Po stronie uzbeckich firm rośnie zainteresowanie 

polska ofertą techniki rolniczej, przetwórstwa i leków weterynaryjnych. 

24 marca 2021 r. 

Telekonferencja z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce i przedstawicielami Unii 

Sp. z o.o. - producenta silosów zbożowych i techniki rolniczej. Oferta dla Azji 

Centralnej dostaw i instalacji techniki przechowywania i selekcjonowania 

ziarna. 

24 marca 2021 r.  

Telekonferencja Sekcji Promocja - omówiono stan przygotowań do webinarów 

o Jedwabnym Szlaku i wsparciu dla polskiego eksportu podczas 

Forum Polska-Uzbekistan.  

24 marca 2021 r.  

Razem z Hansei Polska dokonaliśmy przeglądu potrzeb podwykonawców, kadr, 

materiałów budowlanych firm koreańskich budujących zakłady utylizacji 

odpadów komunalnych w Polsce. 

24 marca 2021 r.  

Telekonferencja z przedstawicielami chińskich firm energetycznych pracujących 

w Europie Centralnej. Nowe technologie w energetyce odnawialnej, magazyny 

energii, kogeneracja, utylizacja starej techniki z wiatrowego OZE. 

25 marca 2021 r.  



 

 

Telekonferencja z dyrektor Joanna Marcjan Targi Kielce. 

Omówiono stan przygotowań do Forum Polska-Uzbekistan 13 kwietnia  

i webinaru Targów Kielce o eksporcie polskich produktów do Chin 15 kwietnia. 

25 marca 2021 r.  

Telekonferencja z kierownictwem członka Izby Energotherm Group . Omówiono 

ofertę firmy dla Indonezji, Tajlandii i Wietnamu. W przygotowaniu on-line 

spotkania z menedżerami energetycznych firm z Chin i Korei. 

26 marca 2021 r.  

Przedstawiciele kierownictwa Izby uczestniczyli w Kongresie Polskiej 

Przedsiębiorczości.  

26 marca 2021 r.  

Telekonferencja z przedsiębiorcami i polską Konsul w  Stambule  i Ankarze, 

prezesem Stowarzyszenia Turcja-Polska. Rośnie zainteresowanie tureckich 

przedsiębiorców współpracą z Polską. Wkrótce nowe propozycje dla kilku 

sektorów. 

26 marca 2021 r.  

Trwają przygotowania do Forum Polska-Uzbekistan 13 kwietnia, uzgodniono 

skoordynowaną polską ofertę w zakresie techniki rolniczej i przetwórstwa 

żywności. 

26 marca 2021 r.  

Telekonferencja z I Sekretarzem Ambasady Kazachstanu w Polsce. Omówiono 

przygotowania do Forum Polska-Kazachstan w czerwcu 2021. 

29 marca 2021 r.  

Telekonferencja Ambasadora Uzbekistanu z kierownictwem PRONAR Narew. 

Prezentacja oferty techniki rolniczej i maszyn do czyszczenia miast i przestrzeni 

publicznej. 

30 marca 2021 r.   

Konferencja PAIH „Prowadzenie biznesu w Azerbejdżanie. Aspekty prawne  

i logistyczne”. 



 

 

31 marca 2021 r. 

Konferencja członka Izby Polska-Azja Ebury Polska  "Chiny dla każdego.  

Jak podnieść skuteczność w handlu z Chinami". 

 

Nadchodzące wydarzenia 

13 kwietnia 2021 r., Forum Biznesu Polska-Uzbekistan 

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja wraz z Krajową Izbą Gospodarczą 

zapraszają do udziału w Forum Biznesu Polska-Uzbekistan, które odbędzie 

się 13 kwietnia 2021 r. online. 

Forum zaplanowane jest w związku z VII posiedzeniem Polsko-Uzbekistańskiej 

Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Po części oficjalnej 

forum obędą się panele tematyczne, podczas których zaplanowany 

jest networking między uczestnikami ze strony polskiej i uzbeckiej. 

Celem tego wydarzenia jest przedstawienie potencjału Uzbekistanu 

oraz zaprezentowanie możliwości wzajemnej współpracy handlowej 

i inwestycyjnej między Polską i Uzbekistanem oraz nawiązanie kontaktów 

biznesowych poprzez udział w panelach tematycznych: 

- Finansowe instrumenty wsparcia współpracy uzbekistańskich i polskich 

przedsiębiorców, gospodarz panelu – Krajowa Izba Gospodarcza; 

- Wyzwania i możliwości współpracy w zakresie nowych technologii Polska-

Uzbekistan, gospodarz panelu – Ministerstwo Spraw Zagranicznych; 

- Perspektywy współpracy Polski i Uzbekistanu w branży budowlanej  

i w budownictwie, gospodarz panelu – Polska Agencja Inwestycji i Handlu; 

- Współpraca Polska – Uzbekistan w dziedzinie rolnictwa i przemysłu rolno-

spożywczego, gospodarz panelu – Izba Przemysłowo – Handlowa Polska – Azja. 

Rejestracja: 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbekistan-

panele/?fbclid=IwAR1mEplhEy28vnBZ6Zbq-

gGqx_pfyG24od7rOZg4dYOSrJND0xa7SV0_XWQ 

 

 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbekistan-panele/?fbclid=IwAR1mEplhEy28vnBZ6Zbq-gGqx_pfyG24od7rOZg4dYOSrJND0xa7SV0_XWQ
https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbekistan-panele/?fbclid=IwAR1mEplhEy28vnBZ6Zbq-gGqx_pfyG24od7rOZg4dYOSrJND0xa7SV0_XWQ
https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbekistan-panele/?fbclid=IwAR1mEplhEy28vnBZ6Zbq-gGqx_pfyG24od7rOZg4dYOSrJND0xa7SV0_XWQ


 

 

26 kwietnia 2021 r., godz. 11.00, webinar PAIH „Dostęp do rynków 

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – certyfikat pochodzenia towarów” 

Tuż za wschodnią granicą Polski jest brama, która zwie się Białoruś.  

Jest ona oknem do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej - największej geograficznie 

unii handlowej świata, która rozpościera się od Morza Bałtyckiego, poprzez 

stepy Kazachstanu i Kaukazu, Syberię, aż do Oceanu Spokojnego i Morza 

Beringa. Uzyskując wiedzę, jak wejść na rynek EUG i jak wyrobić wspólny 

certyfikat dla swojego towaru, będziesz mógł nim handlować w Białorusi, Rosji, 

Kazachstanie, Kirgizji oraz Armenii. 

EUG to największy jednolity obszar handlowy świata, który zamieszkuje 182 

mln konsumentów. W ramach EUG funkcjonuje swobodny przepływ towarów, 

ludzi, usług oraz kapitału. Obszar ten zamieszkuje ponad 150 różnych 

narodowości oraz kultur, ale łączy ich znajomość języka rosyjskiego, który 

znacznie ułatwia komunikację międzyludzką oraz handlową. 

Zapraszamy na webinarium, podczas którego: 

▪ dowiesz się jak wyeksportować swój produkt na rynki EUG, 

▪ poznasz aspekty prawne w dostępie na rynek EUG, 

▪ poznasz zasady certyfikacji i obrotu towarów w ramach EUG.. 

Szkolenie poprowadzą: 

▪ Maria Łubian, Kierownik Regionu - Europa Wschodnia, Centrum 

Eksportu, PAIH, 

▪ Mikołaj Tauber, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH  

w Mińsku, 

▪ Irina Ivanova, Zastępca Generalnego Dyrektora ds. Międzynarodowej 

Współpracy Gospodarczej, Miński Oddział Białoruskiej Izby Przemysłowo-

Handlowej, 

▪ Olga Nudnova, Zastępca Generalnego Dyrektora ds. Certyfikacji  

i Ekspertyz, Miński Oddział Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 

▪ Vladimir Angelsky, Prawnik, Braginec i Partniory. 

Webinarium odbędzie się 26 kwietnia o godz. 11:00 i będzie prowadzone  

w języku polskim i rosyjskim. 



 

 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. 

Liczba miejsc ograniczona. 

 

28 kwietnia 2021 r., godz. 10.00, webinar PAIH „Sektor FMCG w Mongolii – 

szanse dla polskich firm” 

Produkty spożywcze są najpopularniejszymi polskimi produktami eksportowymi 

do Mongolii. Przetwory warzywno-owocowe, wieprzowina, mleko w proszku, 

słodycze i jabłka są hitami wśród mongolskich konsumentów. Mongołowie 

kojarzą polskie produkty z wysoką europejską jakością. 

Polska jest nieprzerwanie od 5 lat drugim największym eksporterem  

do Mongolii z państw Unii Europejskiej. Rynek detaliczny Mongolii  

ma szacowaną wartość 1,17 mld USD. W 2016 roku amerykańska firma 

konsultingowa A. T. Kearney umieściła Mongolię na 5-tym miejscu w rankingu 

"2016 Global Retail Development Index", podkreślając potencjał Mongolii  

w handlu detalicznym. 

Powyższe dane pokazują, że Mongolia jest perspektywicznym rynkiem 

eksportowym, zwłaszcza dla producentów z sektora FMCG. Duże 

zapotrzebowanie na importowane produkty spożywcze oraz chemię 

gospodarstwa domowego wynika z niewielkiej bazy produkcyjnej lokalnie  

i stwarza duże szanse dla polskich firm. 

Zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się: 

▪ o charakterystyce sektora FMCG w Mongolii na przykładzie produktów 

spożywczych i chemii gospodarstwa domowego, 

▪ o regulacjach i wymaganiach dotyczących importu produktów 

spożywczych i chemii gospodarstwa domowego do Mongolii, 

▪ jak wybrać odpowiedniego partnera i zwiększyć szanse na sukces  

w Mongolii. 

Szkolenie poprowadzą: 

▪ Tomasz Bajon, Konsultant, Centrum Eksportu, PAIH, 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-dostep_do_rynkow_Eurazjatyckiej_Unii_Gospodarczej


 

 

▪ Bat-Erdene Boldbaatar, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH 

w Ułan Bator, 

▪ Mrs. Nyamsuren D., Director of Global Source, Central Express CVS, 

▪ Mr. Munkhjargal B., Executive Director, Central Asian Road, 

▪ Ilona Dadaś, Country Manager, Maspex. 

Webinarium odbędzie się 28 kwietnia 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. 

 

29 kwietnia 2021 r., Konferencja Transport Manager "New Challenges '21", 

Katowice 

W imieniu wydawcy magazynu "Transport Manager" zapraszamy do udziału 

w Konferencji "New Challenges '21", która odbędzie się 29 kwietnia 2021 

roku w Katowicach. 

Managerowie transportu w dobie pandemii i koronakryzysu, a tym bardziej 

w postpandemicznej rzeczywistości, będą musieli funkcjonować w środowisku 

wielopłaszczyznowego chaosu, którego i tak nie było mało przed 

epidemią. Strategie rozwoju na najbliższy rok, dwa i trzy lata trzeba 

opracowywać wariantowo – w zależności od progresji pandemicznej 

rzeczywistości i nakładających się na nią dodatkowych czynników chaosu, czyli 

np. trendów wywołanych regulacjami Pakietu Mobilności oraz dynamicznie 

zmieniającymi się przepisami krajowymi, dotyczącymi przewozów towarowych. 

Managerowie podejmują decyzje, a Transport Manager dostarcza niezależnych, 

rzetelnych i fachowych informacj i, dzięki którym Wasze działania, plany 

i strategie są obarczone mniejszym ryzykiem – JESTEŚCIE BLIŻSI SUKCESU. 

PROGRAM KONFERENCJI 

Jak zmienią polską branżę transportową: Brexit, Pakiet Mobilności, 

ujednolicenie przepisów socjalnych w UE, Green Deal., Maciej Wroński, 

Transport i Logistyka Polska. 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-produkty_spozywcze_i_chemia_gospodarcza_w_Mongolii


 

 

GO EAST 

GOŚĆ SPECJALNY: 

Wschodnia alternatywa, napędzana nie tylko Nowym Jedwabnym 

Szlakiem., Janusz Piechociński, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska - Azja. 

CASE STUDY: 

Wschodnie doświadczenia transportowe., Bartłomiej Łapiński, Raben East. 

MARKETING w czasie DŁUGOTRWAŁEGO KRYZYSU. 

Trzy poziomy kryzysowego marketingu dla firm B2B – co warto 

wiedzieć?, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. 

GO WEST 

CASE STUDY: 

Sposób na Pakiet Mobilności? Załóż firmę transportową w Niemczech., Robert 

Zarzecki, Citronex. 

Prawne aspekty założenia firmy transportowej w Niemczech na przykładzie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), Svitlana Strachowicz, TSL 

Lawyers. 

Proces permanentnego doskonalenia kompetencji operacyjnych. Czym jest i 

jak powinien być wdrażany w firmie transportowej?, Mariusz Kołodziej, 

Upswing Optimize. 

DYSKUSJA OXFORDZKA 

Gazowy napęd ciężarówek - przyszłość transportu drogowego czy ślepa 

uliczka? Jak wytyczać trasę przejazdu w nowej rzeczywistości 11,5 tony 

nacisku osi ?, Łukasz Chwalczuk, kancelaria prawna Iuridica. 

GO UK 

CASE STUDY: 

Sposób na Brexit? Załóż firmę transportową w Wielkiej Brytanii., AW Logistics 

Prawne aspekty założenia firmy transportowej w Wielkiej Brytanii., Kate 



 

 

Bogusławska, kancelaria prawna Carter Lemon Camerons LLP Solicitors, 

Londyn. 

Konferencja będzie przeprowadzona zgodnie z najnowszymi wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia. 

Szczegóły i rejestracja: https://land.transport-manager.pl/new-challanges21 

 

25 maja 2021 r., ITmatch – międzynarodowa giełda kooperacyjna online  

dla branży IT/ICT, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy oraz inne podmioty 

działające w szeroko pojętym sektorze IT/ICT, do udziału w międzynarodowej 

giełdzie kooperacyjnej ”ITmatch”, która odbędzie się 25 maja br. 

Udział w giełdzie jest bezpłatny, lecz konieczna jest wcześniejsza rejestracja 

na stronie wydarzenia. 

Dla kogo? 

Do udziału zapraszamy firmy i inne podmioty działające w takich obszarach, jak: 

• ICT (m.in. AI, blockchain, drony, Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo, 

AR&VR), 

• oprogramowanie (m.in. big data, machine learning, aplikacje mobilne), 

• hardware (m.in. druk 3D, sensory, systemy wbudowane, urządzenia 

ubieralne, systemy inteligentnego domu), 

• usługi IT (m.in. Fintech, E-Health, E-Commerce, Mar-Tech, Outsourcing). 

Na czym polega giełda kooperacyjna i jak wziąć udział? 

• dwustronne spotkania – giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, 

wcześniej umówionych ok. 20-minutowych spotkań między 

przedstawicielami firm i instytucji z różnych krajów; 

• międzynarodowy charakter – uczestnicy giełdy reprezentują te same  

lub zbliżone branże, pochodzą z różnych krajów i są zainteresowani 

nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami; 

https://land.transport-manager.pl/new-challanges21
https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/


 

 

• profil uczestnika – aby uczestniczyć w giełdzie kooperacyjnej, podczas 

rejestracji musicie wypełnić profil tak, aby zawierał on informacje  

na temat Waszej działalności i poszukiwanych partnerach / rodzaju 

współpracy; 

• kto pierwszy ten lepszy – im szybciej dokonacie rejestracji, tym większa 

liczba zagranicznych partnerów będzie mogła zapoznać się z Waszą 

ofertą; pamiętajcie też, że liczba spotkań, jakie można umówić w ramach 

wydarzenia, jest ograniczona; 

• agenda spotkań – zarejestrowani uczestnicy mogą zapraszać  

się nawzajem na spotkania, których dokładną godzinę poznają  

z wyprzedzeniem; 

• bez konieczności instalowania programowania – we wskazanych 

terminach będziecie mogli dołączyć do wirtualnych pokoi spotkań 

bezpośrednio przez platformę b2match, tę samą, na której dokonujecie 

rejestracji; nie musicie w tym celu instalować żadnego oprogramowania; 

przed rozpoczęciem spotkań warto jednak testowo odwiedzić jeden taki 

wirtualny pokój, by sprawdzić, czy wszystko działa jak należy i czy np. 

Wasze oprogramowanie firewall nie blokuje dostępu; 

• językiem spotkań będzie angielski; 

• udział jest bezpłatny. 

Ważne terminy 

• 28 marca 2021 r. – początek rejestracji do udziału w wydarzeniu, 

• 30 kwietnia 2021 r. – uruchomienie możliwości umawiania spotkań, 

• 16 maja 2021 r. – zakończenie rejestracji uczestników, 

• 23 maja 2021 r. – zakończenie umawiania spotkań, 

• 25 maja 2021 r. – ITmatch 

Więcej informacji nt. spotkań udziela Sławomir 

Biedermann, slawomir_biedermann@parp.gov.pl 

 

Promocja polskiego eksportu przez Konsulat Generalny RP w Kantonie 

mailto:slawomir_biedermann@parp.gov.pl


 

 

Konsulat Generalny RP w Kantonie w ramach swojej działalności każdego roku 

zaangażowany jest w realizację szeregu wydarzeń promocyjnych mających  

na celu rozwój polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, w tym  

w szczególności rozwój polskiego eksportu do Chin oraz wzajemnych inwestycji. 

Gorąco zachęcam polskie przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu  

do realizacji przedsięwzięć promocyjnych na południu Chin, w tym  

w szczególności do włączenia się w realizowane przez nas inicjatywy. 

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Kantonie obejmuje trzy 

południowe prowincje Chińskiej Republiki Ludowej (CHRL): prowincję 

Guangdong, prowincję Hajnan oraz Region Autonomiczny Guangxi Zhuang. 

Prowincja Guangdong jest najbogatszym regionem Chin wypracowującym 

ponad 10% PKB tego kraju. PKB prowincji Guangdong porównywalny jest  

do gospodarek takich krajów jak Francja czy Wielka Brytania i dwukrotnie 

przewyższa PKB Polski. PKB Guangxi Zhuang przewyższa gospodarki takich 

krajów, jak Belgia, Szwajcaria, czy Szwecja, z kolei PKB Hainan jest 

porównywalny PKB Tunezji lub Serbii i o 50% przewyższa PKB Litwy. Łączna 

liczba ludności na tym obszarze sięga 182 mln. Południowe Chiny mają szansę 

stać się bardzo ważnym rynkiem dla polskich produktów i obszarem 

dynamicznej współpracy gospodarczej.  

1.       Konsulat Generalny w Kantonie planuje udział w następujących 

wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy: 

  

Nazwa:                         ANUFOOD China 2021 (we współpracy z Krajowym 

Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Polską Agencją 

Inwestycji i Handlu/ZBH) 

Termin realizacji:       21-23 kwietnia 2021 r. 

Miejsce wydarzenia: Shenzhen, Shenzhen World Exhibition & Convention 

Center 

Strona internetowa: http://www.anufoodchina.com 

  

http://www.anufoodchina.com/


 

 

Nazwa:                         China International Consumer Products Expo 2021 (we 

współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu/ZBH) 

Termin realizacji:       7-10 maja 2021 r. 

Miejsce wydarzenia:    Haikou, Hainan International Convention and 

Exhibition Center 

Strona internetowa: http://www.hainanexpo.org.cn 

  

Nazwa:                         Guangdong 21st Century Maritime Silk Road 

International Expo 2021 

Termin realizacji:       24-26 września 2021 r. 

Miejsce wydarzenia:    Guangzhou, China Import and Export Fair Complex 

Strona internetowa: https://msr-expo.com 

  

Nazwa:                         China Hi-Tech Fair 2021 (we współpracy z Polską 

Agencją Inwestycji i Handlu/ZBH) 

Termin realizacji:       listopad 2021 r. 

Miejsce wydarzenia:    Shenzhen, Shenzhen Convention & Exhibition Center 

Strona internetowa: http://www.chtf.com 

 Dodatkowo możliwe zaangażowanie Konsulatu w działania promocyjne wokół 

wielobranżowych targów China-ASEAN Expo (CAEXPO), które mają odbyć się 

jesienią br. (prawdopodobnie we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą) - 

CAEXPO, Nanning International Convention and Exhibition 

Center; http://eng.caexpo.org.  

Zachęcamy polskie podmioty do rozważenia udziału w wyżej wymienionych 

wydarzeniach. Wprawdzie ze względu na występowanie zagrożenia 

epidemicznego w wielu krajach, w tym w Polsce i w Chinach, utrzymywane są 

obostrzenia w ruchu granicznym, jednak już obserwuje się wzrost aktywności 

http://www.hainanexpo.org.cn/
https://msr-expo.com/
http://www.chtf.com/
http://eng.caexpo.org/


 

 

chińskich firm starających się odbudować sieć powiązań biznesowych  

z zagranicą. Dla firm nieposiadających przedstawicielstwa na terenie Chin 

organizatorzy targów często umożliwiają udział zdalny (on-line), który również, 

jeśli jest solidnie przygotowany, może być doskonałą okazją  

do zaprezentowania polskiej oferty eksportowej i zbudowania podwalin  

pod przyszłe relacje biznesowe. W celu ustalenia możliwości bezpośredniego 

lub pośredniego udziału targach (możliwość udziału on-line, bezpośredni udział 

przedstawiciela polskiej firmy, wysyłka materiałów reklamowych, ofert, etc.) 

prosimy o kontakt z Konsulatem Generalnym RP w Kantonie 

(karol.peczak@msz.gov.pl). 

 

mailto:karol.peczak@msz.gov.pl
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