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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.

5 lat Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja!
W kwietniu 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja. Dziękujemy za to, że są Państwo członkami naszej
organizacji, za setki owocnych spotkań i za promowanie polskich produktów
oraz usług na arenie międzynarodowej. Z tej okazji Izba przez najbliższe
tygodnie będzie prowadzić akcję promocyjną członków w mediach
społecznościowych.
Poznaj członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja:
https://polandasia.com/media/2238/członkowie-izby-przemysłowo-handlowejpolska-azja-maj-2021.pdf

18 czerwca 2021 r., godz. 11.00, Walne Zgromadzenie Członków Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, Zoom
Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
odbędzie się w piątek 18 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 na platformie Zoom.

14 maja 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 oraz Polską
Agencją Inwestycji i Handlu zorganizowała 14 maja 2021 r., webinar „ThailandPoland: New Gateway for Trade Opportunities”.
Webinar miał na celu promocję i informowanie o szansach i potencjałach
biznesowych Tajlandii i Polski, był także wstępem do planowanych
jako kontynuacja webinaru spotkań B2B pomiędzy tajskimi i polskimi
przedsiębiorcami w wybranych sektorach. Zainteresowane spotkaniami B2B
firmy prosimy o kontakt z Ambasadą Tajlandii contact@thaiemb.pl
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.
W webinarze wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich Izby:
• Energotherm Group, doradztwo, rozruchy, pomiary i analizy,
www.energotherm.pl
• Spectre Solutions, drony, automatyka i robotyka, www.spectre.solutions
• SIPMA S.A., producent maszyn rolniczych, www.sipma.pl

• TERMALL Rozruch Moc Ekologia, modernizacja, remont, wdrażanie
nowych technologii dla sektora energetycznego, www.termall.pl
• Targi Kielce, drugi w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów,
wystaw i konferencji, www.targikielce.pl
• Pronar, producent maszyn rolniczych i komunalnych, www.pronar.pl
• LUG
Light
Factory,
producent
profesjonalnych
rozwiązań
oświetleniowych, www.lug.com.pl
• Jeger, farby i efekty dekoracyjne do ścian i mebli, www.jeger.pl
• Everest Work Solution, agencja rekrutacyjna, head hunting, outsourcing,
leasing, www.everestws.com

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
info@polandasia.com
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Nowy Członek Izby
TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia
Termall jest ﬁrmą rodzinną z 30-letnią tradycją. Spółka zawdzięcza swoją mocną
pozycję niezmiennym wartościom: szacunkowi do dzieła pokolenia oraz odwagi
w sięganiu po nowe rozwiązania i rynki. Sukcesja, zapewniająca stabilność i
ciągłość biznesu, gwarantuje bezpieczeństwo naszym partnerom biznesowym.
Podejmowane w oparciu o własne nakłady inwestycyjne decyzje powodują, że
spółka wykazuje się długoterminowym spojrzeniem na biznes, zaangażowaniem
w utrzymanie miejsc pracy oraz współpracą z lokalną społecznością. Firma
zatrudnia wysoko wykwaliﬁkowaną kadrę specjalistów rozruchu, eksploatacji
oraz nadzorów.
Misją TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jest świadczenie najwyższej
jakości usług dla sektora energetycznego w zakresie modernizacji, remontów i
wdrażania nowych technologii w oparciu o profesjonalny zespół ekspertów.
Do głównych obszarów działalności TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia
należą:
przygotowanie i doradztwo w zakresie inwestycji, prowadzenie projektów,
koordynacja i nadzory budów, kompleksowe rozruchy instalacji
energetycznych, ochrony środowiska oraz pomocniczych, nadzory i
prowadzenie eksploatacji obiektów energetycznych i ochrony środowiska,
optymalizacje, pomiary, prace badawczo-rozwojowe, pomiary gwarancyjne,
przygotowanie i realizacja projektów w zakresie energetyki i ochrony
środowiska, doradztwo technologiczne.
Firma prowadzi realizacje dla szeregu branż przemysłowych, m.in.: energetyka
zawodowa i przemysłowa, obiekty ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków,
instalacje termicznego przekształcania odpadów, instalacje oczyszczania spalin),
odnawialne źródła energii (energetyka wiatrowa, geotermie, biogazownie),
przemysł ciężki, przemysł chemiczny, przemysł papierniczy, cementownie.
TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia
ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów

e-mail: biuro@termall.pl
www.termall.pl

U Członków Izby
7R S.A.
Członek Izby Polska Azja 7R pozyskał ziemię pod dwa nowe projekty ostatniej
mili w atrakcyjnych warszawskich lokalizacjach. Pierwszy z nich powstanie
przy ul. Osmańskiej, w pobliżu Lotniska Chopina, drugi – przy ul. Rzecznej
na Targówku. 7R to jedyna polska firma utrzymująca się w pierwszej trójce
liderów sektora magazynowego. Gratulacje!
MBB Logistics i MW Sp. z o.o.
Członkowie Izby MW Sp. z o.o. i MBB Logistics nawiązali ścisłą współpracę
ze światowym gigantem JD.COM
JD.COM jest zainteresowany polskim rynkiem w zakresie operacji logistycznych
i prawdopodobnie jako dodatkowe miejsce sprzedaży swoich
produktów. JD.com to bardzo innowacyjna firma w zakresie logistyki. Ma w
pełni zautomatyzowane magazyny, autonomiczne pojazdy i bardzo
dynamicznie rozwija się w obszarze logistycznym nie tylko w Chinach, ale także
poza nimi. Gratulujemy!
Foreign Personnel Service
Zatrudnienie pracowników z Azji już nie jest nowością dla europejskiego rynku
pracy, jednak wciąż tu pokutują pewne mity i stereotypy. Opierając na własnym
kilkuletnim doświadczeniu outsourcingu z Wietnamu, postanowiliśmy je
sprostować oraz przybliżyć Państwu, jak wygląda proces zatrudnienia
pracowników z Azji za pośrednictwem Foreign Personnel Service .
Zapraszamy do lektury artykułu kierownika projektu Azja Foreign Personnel
Service Mykola Borovyi.
Pracownicy z Wietnamu: fakty i mity - Foreign Personnel Service (fps-work.pl)

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.
CSL już 5 miesięcy oferuje usługi celne (właściwie wszystkie w obu krajach w imporcie i eksporcie). Moim zdaniem jesteśmy
jedną z Agencji Celnych, która oferuje tak wysokiej jakości te usługi (to zdanie klientów). Czują się bezpiecznie przy nas i to
jest główne kryterium z CSL. Bardzo ciekawe zjawisko zanotowaliśmy w branży e-commerce. Firmy dotychczas działające i
dystrybuujące z Niemiec, decydują się na przenoszenie sprzedaży e-commerce na rynkie Angielskie, Norweskie i
Szwajcarskie do Polski (poza kwestiami ekonomicznymi i jakościowymi), wpływ na to ma obsługa celna w Polsce. Jest
sprawniejsza i odprawa celna trwa 2-3 godziny (CSL ma systemy IT, które zautomatyzowały większość procesu), natomiast
za naszą granicą może to trwać nawet do 26-27 godzin (1 dzień straty, co dla ecommerce jest dyskwalifikujące)

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
1 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Felixem Wangiem przewodniczącym Sekcji Chiny
i dyrektorem GD Poland. Podsumowanie konferencji Ebury i omówienie oferty
przedsiębiorców diaspory chińskiej na Mazowszu oraz wsparcia eksportu
do Chin.
6 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Przedstawicielem Samsung Europe.
7 kwietnia 2021 r.
Nagranie wypowiedzi Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza
Piechocińskiego dla rosyjskiej NTV o wpływie na gospodarkę i współpracę
z Krajami Unii Celnej konfliktu na wschodniej Ukrainie.
8 kwietnia 2021 r.
Do Izby wpłynęła zapytanie-oferta z Korei o możliwość intensyfikacji
współpracy w obszarze innowacyjność, IT/ICT. Przygotowujemy odpowiedź
z ofertami polskich firm.
8 kwietnia 2021 r.
W ramach przygotowań do „Forum Biznesowe Polska-Uzbekistan”
telekonferencja z Agnieszką Salamończyk Zastępcą Dyrektora Biuro Współpracy
z Zagranicą KIG.
8 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Joanną Marcjan, Zastępcą Dyrektora Wydziału Targów
Targów Kielce o stanie przygotowań do „Forum Biznesowe Polska-Uzbekistan”.
9 kwietnia 2021 r.
XIV Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich. Panel „ Nowy jedwabny szlak,
czyli relacje Polsko-Chińskie” Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Janusz Piechociński wraz z Xu Xiaofeng – radcą ds. Gospodarki i Handlu
w Ambasadzie ChRL i Witoldem Orłowskim – rektorem Akademii Finansów
i
Biznesu
Vistula,
członkiem
Narodowej
Rady
Rozwoju

i prof. Bogdanem Góralczykiem – sinologiem i politologiem omówili aktualne
relacje Polsko-Chińskie.
12 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce. Ostatnie uzgodnienia
dotyczące „Forum Biznesowe Polska-Uzbekistan” i panelu "Wieś, rolnictwo,
technika rolnicza i przetwórstwo żywności".
12 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Prezesem Hansei Polska. Omówiono relacje inwestorów
koreańskich
z
polskimi
podwykonawcami
na
placów
budów,
problemy
kadrowe
związane
z
ograniczeniami
transportowymi
oraz zainteresowanie koreańskich firm modernizacją polskiej energetyki.
12 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja kierownictwa członka Izby Seris Konsalnet z Prezesem Hansei
Polska. Przygotowania do polsko-koreańskiej konferencji dot. innowacji,
wysokiej technologii w monitoringu i zabezpieczeniach procesu produkcji,
funkcjonowania centrów logistycznych.
13 kwietnia 2021 r.
XI Forum Górniczo-Geologiczne MINEX Kazakhstan 2021, Nur-Sułtan,
Kazachstan
13 kwietnia 2021 r.
Forum Biznesowe Polska-Uzbekistan. Przygotowany przez Izbę Polska
Przemysłowo-Handlową Polska-Azja oraz Targi Kielce S.A. panel „Wieś,
rolnictwo, technika rolnicza i przetwórstwo żywności”, w którym wzięły udział
firmy członkowskie Izby Polska-Azja: PPH EWA-BIS, Pronar, SIPMA, Unia
Machines.

Forum Biznesu Polska-Uzbekistan https://lnkd.in/dkUdcvk
Prezentacje firm Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja:
EWA-BIS - Prezentacja RU

https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/ewabis-prezentacja-ru/
PRONAR DLA AZJI CENTRALNEJ
HTTPS://POLANDASIA.COM/MEDIA/2217/PRONAR_2021_RUS_.PDF
SIPMA DLA AZJI CENTRALNEJ
https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/oferta-partnera-izby-firmy-sipmadla-azji-centralnej/
Unia Dla Azji CENTRALNEJ
https://polandasia.com/media/2231/unia_prezentacj_uzbekistan_wersja_9_04
_2021-ru.pdf
14 kwietnia 2021 r.
Komisja Międzyrządowa Polska-Uzbekistan z udziałem
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza Piechocińskiego.

Prezesa

Izby

Janusz Piechociński głos na Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Gospodarczej Polska Uzbekistan 14 kwietnia
https://polandasia.com/aktualno%C5%9Bci/janusz-piechoci%C5%84skig%C5%82os-na-komisji-miedzyrz%C4%85dowej-i-prezentacja-na-panelwie%C5%9B-rolnictwo-technika-rolnicza/
Prezentacja Uzbekistanu:
https://polandasia.com/media/2230/invest-in-new-uzb_2021.pdf
14 kwietnia 2021 r.
Podsumowanie „Forum Biznesowe Polska-Uzbekistan” i posiedzenia
Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej telekonferencje
z Ambasadorem Uzbekistanu i z Departamentem Współpracy Zagranicznej KIG.
14 kwietnia 2021 r.

Telekonferencja z J. Dopierała-Konkołowicz konsulem ekonomicznym
Ambasady RP w Singapurze. Omówiono wnioski po konferencji z sektorem
e-games krajów ASEAN, przygotowania do majowej prezentacji sektora IT,
e-sport i e-games oraz eksport żywności do Singapuru
15 kwietnia 2021 r.
Webinarium PAIH „ABC Eksportu dla sektora modowego - pierwsze kroki
w ekspansji zagranicznej”.
15 kwietnia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkanie z byłym wiceministrem gospodarki Arkadiuszem
Bąkiem, rozmowa o (w ramach przygotowań do konferencji dla sektora TSL
FRACHT 21) możliwościach technologii IT w sterowaniu ruchu kolejowego
i usprawnieniach logistyki kierowania ruchem, obsługą graniczna, celną
i sanitarną.
15 kwietnia 2021 r.
Telekonferencje z przedstawicielami Pronar i SIPMA podsumowujące panel
„Wieś, rolnictwo, technika rolna i przetwórcza” na Forum Biznesowym PolskaUzbekistan.
15 kwietnia 2021 r.
Spotkanie z przedstawicielami firm produkującej wyroby z konopi technicznych.
15 kwietnia 2021 r.
Webinar Targi Kielce „Nowy Jedwabny Szlak szansą na zwiększenie polskiego
eksportu do Chin” z udziałem Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Janusza Piechocińskiego, który przedstawił "Polska-Chiny: szanse rozwoju
wzajemnej współpracy gospodarczej w globalnej gospodarce".
15 kwietnia 2021 r.
Spotkanie SKN Energetyka WPiA UW z udziałem Prezesa Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja Janusza Piechocińskiego.
15-17 kwietnia 2021 r.
W Szanghaju odbyły
Technologiczne.

się z udziałem firm Izby VIII Międzynarodowe Targi

16 kwietnia 2021 r.
Ruszyła stała oferta Izby spotkań B2B bezpośrednio z chińskimi producentami
i handlowcami. Zainteresowanych prosimy o kontakt: info@polandasia.com.
16 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z I Sekretarzem Ambasady Kazachstanu. Rozpoczynamy
intensywne przygotowania do „Forum Biznesowe Polska-Kazachstan”
i posiedzenia Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej czerwiec
2021.
16 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Dariuszem Kostrzębskim organizatorem Konferencji dla
branży TSL „FRACHT 2021”.
19 kwietnia 2021 r.
Telekonferencje o funkcjonowaniu strefy bezcłowej Hainan, pierwsza seria B2B
z chińskimi firmami, przygotowania do Konferencji Polska-Tajlandia.
19 kwietnia 2021 r.
Debata Dziennik Gazeta Prawna „Polska-Chiny: pełne otwarcie, czy ostrożna
współpraca?” z udziałem Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego.
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8147193,relacje-polska-chiny-debatadgp-pelne-otwarcie-czy-ostrozna-wspolpraca.html
20 kwietnia 2021 r.
Spotkanie w siedzibie Izby z przedstawicielem HUAWEI. Omówiono praktyczne
wdrożenia firmy w sektorze TSL Chin i szlakach Jedwabnych korytarzy
oraz udział przedstawicieli firmy w Konferencji FRACHT 2021 .
20-21 kwietnia 2021 r.
W ramach przygotowań do konferencji dla sektora TSL Fracht 2021
telekonferencje z przedstawicielami Huawei, Samsung, Orange o azjatyckich
i europejskich nowych technologiach w sektorze TSL.
21 kwietnia 2021 r.

Telekonferencja przedstawicieli organizatorów FRACHT 2021. Zatwierdzenie
uczestników w debacie , wystąpień i paneli "Nowe technologie w Sektorze TSL".
21 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z kierownictwem wydawcy Transport Managera i Product
Managera. Uzgodniono wspólną konferencję o wykorzystaniu technologii 5G
w UE i Polsce w praktycznych, gospodarczych rozwiązaniach z udziałem
przedstawicieli azjatyckich gigantów technologicznych.
21 kwietnia 2021 r.
Zorganizowane
Gospodarczej”.

przez

Targi

Kielce

„Polsko-Serbskie

Dni

Współpracy

21 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja Sekcji Turcja Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
21 kwietnia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkanie z Prezesem Awenta, firmy członkowskiej Izby.
22 kwietnia 2021 r.
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński wziął
udział w Konferencji „Przyszłość należy do Azji” zorganizowanej przez AsianEuropean Partnership for Development działającym przy Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
22 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Przewodniczącym Sekcji Chiny Izby Polska-Azja Felixem
Wangiem z GD Poland. Omówiono realizację Projektu Centrum Polska-Azja,
nowe możliwości eksportowych poprzez strefę wolnego handlu na wyspie
Hainan, współpracę GD z firmami polskiego e-commerce.
22 kwietnia 2021 r.
Webinar członka Izby Polska-Azja Logistics Manager "Pakujesz czy marnujesz?:
Jak zarządzać opakowaniami w łańcuchu dostaw".
22 kwietnia 2021 r.
Spotkanie on-line przewodniczącego Sekcji Gaming, e-Sport & Interactive
Media Izby z przedstawicielem stowarzyszenia firm branży gamingowej z Filipin.

Izba przygotowuje program udziału polskich firm sektora w webinarach
z Australią , Krajami ASEAN i Koreą Płd.
22 kwietnia 2021 r.
Członkowie Izby wzięli udział w webinarze Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, Banku
Gospodarstwa Krajowego, PAIH, KUKE oraz Zachodniej Izby PrzemysłowoHandlowej „Eksport i ekspansja zagraniczna w programach PAIH S.A. KUKE S.A.
i BGK”.
22 kwietnia 2021 r.
Seminarium PAIH „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Mexico!”.
23 kwietnia 2021 r.
W siedzibie Ambasady Uzbekistanu spotkanie z JE Ambasadorem i nowym
sekretarzem ds. ekonomicznych. Omówiono wnioski z posiedzenia Komisji
Międzyrządowej i Forum Biznesowego, przeanalizowano zgłoszone oferty
i potrzeby przez firmy. Prezes Izby zaprezentował ofertę eksportową członków
Izby.
23 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Zenonem Kosiniak-Kamyszem z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński przedstawił wspólne
działania z przedsiębiorcami diaspory azjatyckiej w Polsce na rzecz zwiększenia
polskiego eksportu do Chin i krajów ASEAN. Izba przygotowała informacje
o strefie wolnego handlu Hainan.
23 kwietnia 2021 r.
Spotkanie z kierownictwem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej, Partnera Izby
Polska-Azja. Omówiono: nowe obszary eksportowej działalności firm diaspory
chińskiej na Mazowszu, funkcjonowanie paczkowalni produktów polskich
i europejskich w eksporcie pocztą lotniczą do Chin.
26 kwietnia 2021 r.
Kierownictwo Izby wzięło udział w telekonferencji zorganizowanej
przez Ambasadę Polski w Pekinie. Omówiono plany rozbudowy strefy
bezcłowej na wyspie Hainan i nowe możliwości dla polskich eksporterów.
Prezes Izby przedstawił stan realizacji Projektu Centrum Polska-Azja

w obiektach największego chińskiego Centrum Handlowego GD Poland
i doświadczenia mazowieckiej diaspory chińskiej w relacjach z Hainan.
26 kwietnia 2021 r.
W Centrum Tureckim Handlu hurtowego w Wólce Kosowskiej spotkanie
z kierownictwem Centrum. Omówiono realizację Projektu Centrum Polska-Azja,
plany działania Sekcji Turcja, możliwości współpracy firm logistycznych, udział
tureckiego biznesu w konferencji „Fracht 2021”.
26 kwietnia 2021 r.
W GD Poland spotkanie z kierownictwem Centrum Handlowego, omówienie
stanu realizacji uruchomienia dystrybucji w kanale on-line polskich produktów
eksportowych do chińskich prowincji.
26 kwietnia 2021 r.
Członkowie Izby wzięli udział w webinarze PAIH “Dostęp do rynków
Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej - certyfikat pochodzenia towarów”.
27 kwietnia 2021 r.
Webinar PAIH „MedTech - finansowanie, ekspansja i prawo. Gdzie szukać
wsparcia i partnerów do współpracy?”.
27 kwietnia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkanie z analitykiem gospodarki Markiem Lachowiczem.
Omówiono wnioski z Jego ostatnich Raportów Energetycznych i tendencje
w rozwoju polskiego i europejskiego e-handlu.
27 kwietnia 2021 r.
Sekcja Korea: omówienie udziału polskich podwykonawców na budowach
koreańskiego kapitału w Polsce.
27 kwietnia 2021 r.
W siedzibie Izby omówiono z Arturem Michalskim wiceprzewodniczącym Sekcji
Gaming, e-sport & Interactive Media wnioski z konferencji z firmami
i doradcami sektora z krajów ASEAN.
27-28 kwietnia 2021 r.

Konferencja on-line skierowana dla sektora TSL NEW CHALLENGES'21 Product
Manager z udziałem Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza
Piechocińskiego, który wygłosił : „Wschodnia alternatywa, napędzana nie tylko
Nowym Jedwabnym Szlakiem”.
28 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z przedstawicielem Polsko-Chińskiej Głównej Izby
Gospodarczej. Omówienie spotkanie B2B online w ramach Rady Biznesu ChinyCEEC.
28 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z przedstawicielem ChinaTrans Polska. Omówiono sytuację
na szlakach kolejowych Chiny-UE i nowych inicjatywach w relacjach firmy
transportowe-firmy e-commerce.
28 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Konsulem Ekonomicznym Ambasady Rumunii w Polsce Petrut
Alexandru. Omówiono: priorytety w Krajowych Planach Odbudowy, regionalną
współpracę w Sektorze TSL, nowe korytarze na wschodzie UE, ofertę Rumunii
i Polski na Azję.
28 kwietnia 2021 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Morskiej Agencji Gdynia “Szybko, prosto
i on-line: tak się organizuje import drobnicy morskiej.
28 kwietnia 2021 r.
Webinar PAIH „Sektor FMCG w Mongolii - szanse dla polskich firm”.
29 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z przedstawicielami departamentu ekonomicznego Ambasady
Tajlandii: omówienie stanu przygotować do webinaru 14 maja.
29 kwietnia 2021 r.
Z udziałem przedstawicieli firm członkowskich Izby lustracja terenowa
nieruchomości pod logistykę wzdłuż DK numer 8 na terenie powiatu
grodziskiego i rawskiego.
29 kwietnia 2021 r.

W siedzibie Gminy Kowiesy spotkanie z Wójtem Gminy. Omówiono propozycję
gminy lokalizacji na jej terenie Centrum Logistycznego.
29 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja Polska-Wietnam z udziałem Przewodniczących Sekcji Wietnam
i Gaming, e-sport & Interactive Media. Omówiono możliwości współpracy
sektora gier i IT, zakup i reeksport wietnamskich gier. Sytuację rynku gier
w krajach Azji.
29 kwietnia 2021 r.
Spotkanie biznesowe Polska-Turcja. Rozmowy bilateralne firm polskich
i tureckich z sektora motoryzacyjno-samochodowego z udziałem firm z Sekcji
Turcja.
29 kwietnia 2021 r.
XXII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH Targi Kielce.
30 kwietnia 2021 r.
Telekonferencja z Radcą Ekonomicznym Ambasady Uzbekistanu z udziałem
polskich firm techniki przetwórstwa żywności.
30 kwietnia 2021 r.
Telekonferencje z przedstawicielem koreańskich firm energetycznych
i elektrotechnicznych, które chcą otworzyć w Polsce swoje przedstawicielstwa
i montownie na przykład ładowarek do samochodów elektrycznych.
30 kwietnia 2021 r.
Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja: EuroEnergoCommerce,
Fundacja Sedeka, Fundacja Polonia Union zorganizowali Koncert VIVAT PATRIA
z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą,
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Relacja na YouTube: https://lnkd.in/equNafQ
30 kwietnia 2021 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński złożył życzenia z okazji Święta
Jedności Narodów Kazachstanu: Қазақстан халық бірлігі мейрамы 1 maja.

Publikacje i wystąpienia medialne przedstawicieli Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja
UZBEKISTAN Ciekawy Partner
https://lnkd.in/exehrdZ
22 kwietnia Prezes Izby u Redaktora Jankowskiego w Polsat News
30 kwietnia Prezes Izby u Redaktora Jankowskiego w POLSAT News
Janusz Piechociński "Go Tajlandia" | Kurier Kolejowy (kurier-kolejowy.pl)
Janusz Piechociński: Polska i polskie firmy chcą być hubem wejścia uzbeckich
produktów do UE. | Kurier Kolejowy (kurier-kolejowy.pl)

Piechociński: Polska energetyka może być bramą Azjatów do Europy
(ROZMOWA) - BiznesAlert.pl

Nadchodzące wydarzenia
1. 27 maja 2021 r., godz. 9.30, KIG „Seminarium Biznesowe Polska-Wietnam”,
online, bezpłatne
Seminarium biznesowe i rozmowy handlowe online. Zróbmy razem biznes:
Polska-Wietnam – możliwości i perspektywy współpracy gospodarczej w
sektorze rolno-spożywczym oraz przetwórstwa spożywczego
Seminarium biznesowe i rozmowy handlowe online. Zróbmy razem biznes:
Polska-Wietnam – możliwości i perspektywy współpracy gospodarczej w
sektorze rolno-spożywczym oraz przetwórstwa spożywczego.
Zarejestruj się

Seminarium organizowane jest przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z
Wietnamską Agencją Promocji Handlu, Ministerstwem Handlu VIETRADE oraz
Ambasadą Wietnamu w Polsce 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz 9.30-12.30.
Spotkanie jest organizowane w ramach programu KIG: Zróbmy razem biznes,
które ma na celu rozszerzenie kontaktów gospodarczych z partnerami
zagranicznymi w tym stowarzyszonymi w izbach handlowych i organizacjach
biznesowych w Wietnamie a także umożliwienie firmom z obu krajów spotkań
handlowych online w formule business to business.
Celem seminarium jest zaprezentowanie najbardziej aktualnych informacji i
perspektyw współpracy z rynkiem wietnamskim w czasie post pandemicznym
ale również umożliwienie interaktywnej dyskusji na czacie, podczas której
będzie okazja do wzajemnej wymiany pytań i opinii dotyczących warunków,
perspektyw i barier prowadzenia biznesu pomiędzy naszymi krajami.
W spotkaniu ze strony wietnamskiej wezmą udział przedstawiciele VIETRADE –
Agencji Promocji Handlu Ministerstwa Handlu Wietnamu, Ambasady
Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce, którzy zaprezentują aktualną
informację dotyczącą stanu gospodarki swojego kraju oraz możliwości
zacieśnienia współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy naszymi krajami,
widziane z perspektywy wietnamskiej, oraz eksperci i praktycy –
przedstawiciele firm polskich oraz wietnamskich, którzy od lat współpracują z
rynkiem polskim i wietnamskim. Dużą wagę organizatorzy spotkania
przywiązują do aranżacji spotkań bezpośrednio pomiędzy firmami, proponując
udział w tzw. panelach rozmów biznesowych, w trakcie których będzie
możliwość krótkiej prezentacji swojej oferty partnerowi zagranicznemu w
formule online.
Seminarium będzie prowadzone w języku polskim i angielskim.
Szczegóły wydarzenia: https://kig.pl/seminarium-biznesowe-polskawietnam/
2. 27maja 2021 r., Konferencja Logistics Manager „Automation Day Logistics
and Industry”, online, bezpłatne

Nowe technologie, takie jak automatyzacja, znajdują się w czołówce cyfrowej
przyszłości łańcucha dostaw. „Roczny raport branżowy MHI 2020” wykazał, że
współczynnik wykorzystania robotyki i automatyzacji w branży logistycznej
wzrósł bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej technologii i to tylko w ciągu
ostatniego roku.
Nie jest tajemnicą, że rośnie zapotrzebowanie na elastyczną, dokładną i
sprawną logistykę łańcucha dostaw. Nie mniej jednak łatwo jest spojrzeć na
liczne wdrożenia automatyzacji logistyki i poczuć się przytłoczonym
możliwościami technologicznymi.
Dlatego nie może Ciebie zabraknąć podczas Automation Day, podczas którego
dowiesz się, które procesy opłaca się zautomatyzować, aby zachować ciągłość
działania na zaplanowanym poziomie.
W programie:
1. Panel dyskusyjny: „O przyszłości automatyzacji i trendach”, podczas którego
dowiesz się:
•
•
•

w jakie technologie automatyzacji i robotyzacji warto inwestować
jakie procesy w magazynie i fabryce w łatwy sposób można zautomatyzować
jaka jest rola człowieka i zespołu projektowego podczas wdrażania
zrobotyzowanych aplikacji
2. Pokazy na żywo:

•

•

•

Mleczarz przyszłości, czyli Autonomiczne Mobilne Roboty – jak działa aplikacja
ES Smart powered by Omron (pokaz LIVE)
Paletyzacja we współpracy z kobotem, czyli roboty kolaboracyjne – ES Cobot
powered by Omron (pokaz LIVE)
Twoja fabryka lub magazyn w telefonie, czyli monitoring w czasie rzeczywistym
– ES Qview aplikacja webowa
Wydarzenie poprowadzą:
3. Automatyzacja procesów logistycznych z Omron - przegląd najnowszych
technologii i rozwiązań na potrzeby intralogistyki i automatyzacji procesów

przenoszenia, pakowania i paletyzacji towaru w magazynach i w zakładach
przemysłowych:
•

•

•

•
•

Technologia robotów mobilnych AMR – kluczowe różnice względem
tradycyjnych wózków AGV i wynikające z nich kluczowe korzyści
Technologia robotów współpracujących – kolejny etap robotyzacji w bliskiej i
przyjaznej współpracy z ludźmi
Rozwiązania hybrydowe, czyli mobilny manipulator Omron, przełom prawie na
miarę Science Fiction
Aspekty i wymogi bezpieczeństwa rozwiązań mobilnych i kolaborujących
Przykłady rzeczywistych wdrożeń
Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://land.logisticsmanager.pl/automation-day-21

3. 31 maja 2021 r., Production Manager „Google Cloud Manufacturing AI, czyli
sztuczna inteligencja w sektorze produkcji”, online, bezpłatne
Branża produkcyjna poszukuje metod optymalizacji swoich procesów.
Te manualne są na granicy efektywności. Czy cyfryzacja procesów
i wdrażanie algorytmów i rozwiązań opartych o Sztuczną Inteligencję
jest odpowiedzią na wyzwania sektorowe w XXI w.?
Doświadczenia firmy Google Cloud i licznych partnerów technologicznych
nie pozostawiają w tej materii wątpliwości, a według światowych autorytetów
w
dziedzinie
nauki
i
biznesu
Sztuczna
Inteligencja
to najdoskonalszy wynalazek ludzkości. Warto skorzystać z okazji i poznać
jej możliwości zastosowania w poszczególnych obszarach organizacji
produkcyjnej demonstrowane przez ekspertów firmy Google Cloud i partnerów.
CZEGO DOWIESZ SIĘ UCZESTNICZĄC
W WYDARZENIU?
• Zweryfikujesz konkretne case studies przygotowane przez firmy
wdrożeniowe.

• Czego branża produkcyjna może oczekiwać po wdrożeniu rozwiązań
opartych o Sztuczną Inteligencję.
• Poznasz możliwości i przykłady zastosowania w branży produkcyjnej.
• Sprawdzisz szeroką ofertę możliwości współpracy z Google Cloud i
ekosystemem doświadczonych partnerów.
• Dowiesz się jak zacząć i jak przygotować złożoną organizację na
wdrażanie innowacyjnych technologii cyfrowych?
• Co dalej, czyli cyfrowa transformacja w produkcji.

Szczegóły
i
rejestracja
manager.pl/ai_w_produkcji

na

wydarzenie:

https://land.production-

4. 7 czerwca 2021 r., Targi Kielce S.A., „Maszyny do przetwórstwa tworzyw”,
spotkania B2B online, bezpłatne
Targi Kielce we współpracy z Beijing Heliview International Exhibition, jedną
z największych agencji wystawienniczych w Chinach, zapraszają do bezpłatnego
udziału w spotkaniach on-line z producentami maszyn do przetwórstwa
tworzyw sztucznych z Chin. Skorzystaj z możliwości nawiązania bezpośrednich
kontaktów handlowych.
Oferujemy
możliwość rozbudowania sieci biznesowych kontaktów,
rozszerzenie asortymentu, wymianę informacji handlowych, możliwość
rozbudowy parku maszynowego oraz znalezienie nowych, tańszych rozwiązań
dla biznesu.
Gwarantujemy nawiązanie nowych kontaktów ze sprawdzonymi dostawcami
z Chin.
Skorzystaj z proponowanych spotkań matchmakingowych i networkingowych
i wzmocnij biznesowe relacje.
5. 7 czerwca 2021 w godzinach od 9:00 do 12:00 zapraszamy na spotkania z
producentami maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Udział w spotkaniach jest darmowy. Zapewniamy tłumaczy.
Zamieniamy wyzwania na szanse. Zarezerwuj swoje miejsce na spotkaniach już
dziś!
ZOBACZ LISTĘ WYSTAWCÓW
ZGŁOŚ UDZIAŁ

Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/maszyny-do-przetworstwatworzyw

6. 8-23 czerwca 2021 r., KIG „Jak bezpiecznie i z sukcesem importować z
Chin”, online, szkolenie, płatne
Szkolenie online, w trakcie którego zdobędziesz praktyczną wiedzę ułatwiającą
sprawny i bezpieczny import z Chin, która pozwoli uniknąć Ci niepotrzebnej
straty pieniędzy oraz czasu.
Zarejestruj się
•

Jeśli zamierzasz rozpocząć importować z Chin

•

Chcesz znaleźć wiarygodnego dostawcę

•

Chcesz mieć pewność, że otrzymasz towar dobrej jakości

•

Chcesz bezpiecznie i sprawnie sprowadzić zamówiony towar do kraju

•

Chcesz sprawnie przeprowadzić procedury celno-prawne związane z importem
Weź udział w naszym szkoleniu!
Program szkolenia obejmuję sześć modułów i zawiera z pełny zbiór praktycznej
wiedzy, wskazówek i rad tych, którzy od lat działają na rynku chińskim i chcą się
podzielić swoim doświadczeniem.
Prowadzącymi będą praktycy importu w wieloletnim doświadczeniem,
specjaliści w swoich dziedzinach.
Koszt pełnego szkolenia wynosi: 2160 PLN + Vat

Koszt udziału w jednym module: 360.00PN + Vat, przy drugiej osobie z firmy
upust -10% za moduł,
Termin: 8.06.2021 – 23.06.2021 (po dwa moduły w jednym tygodniu, przez
trzy kolejne tygodnie czerwca)
Program
Panel nr 1 08.06.2021 – zobacz program
Import z Chin. – zapisz się
Jak zamówić, wyprodukować i kupić w Chinach dokładnie to, co chcemy?
Panel nr 2 09.06.2021 – zobacz program
Problemy we współpracy z kontrahentami chińskimi. – zapisz się
Z czego wynikają oraz jak im zapobiegać? O różnicach kulturowych i ich
wpływie na sposób prowadzenia biznesu
Panel nr 3 15.06.2021 – zobacz program
Produkcja w Chinach pod marką własną lub licencyjną.
•

zamawiaj świadomie,

•

dbaj o szczegóły,

•

egzekwuj jakość.
Panel nr 4 16.06.2021 – zobacz program
Bezpieczeństwo prawne w imporcie towarów z Chin do Unii Europejskiej
Panel nr 5 22.06.2021 – zobacz program
Zagadnienia celne imporcie z Chin.
Panel nr 6 23.06.2021 – zobacz program
Logistyka i transport w imporcie z Chin.
Zarejestruj się na szkolenie

Szczegóły wydarzenia: https://kig.pl/szkolenie-jak-bezpiecznie-i-z-sukcesemimportowac-z-chin/
7. 9 czerwca 2021 r., godz. 13.00, Morska Agencja Gdynia & Relopack
Solutions, „LIVE z Packing Centre: profesjonalne przygotowanie ładunku do
transportu”, online, bezpłatne
Takiego webinaru w historii Morskiej Agencji Gdynia oraz Relopack Solutions
jeszcze nie było.
9 czerwca o godzinie 13.00 pokażemy na żywo proces przygotowania ładunku
do transportu.
Wspólnie z uczestnikami webinaru zobaczymy najdrobniejsze szczegóły, które
decydują o bezpiecznym i bezproblemowym transporcie towaru do celu.
Pokażemy z bliska metody zabezpieczeń najbardziej wymagających ładunków.
Zaprezentujemy najistotniejsze etapy pakowania przemysłowego od podstawy,
aż po ostatni przysłowiowy gwóźdź do skrzyni.
Zagadnienia:
1) Na co zwrócić uwagę podczas zamawiania usługi transportu i pakowania
2) Kiedy należy pomyśleć o zamówieniu
transportowej do transportu morskiego

odpowiedniej

jednostki

3) Rodzaje zabezpieczeń umożliwiających transport morski
4) Mocowanie ładunków na jednostkach transportowych
5) Regulacje unijne dotyczące mocowania ładunków
6) Cyfryzacja w logistyce, aplikacje ułatwiające i przyśpieszające procesy
logistyczne na różnych etapach łańcucha dostaw
7) Kontenery i ich rodzaje, krótkie omówienie na przykładzie prezentowanego
na placu kontenera
8) Monitoring Transportu - od rozwiązań analogowych po najnowocześniejsze
systemy dostarczające pełen zakres informacji o przesyłce

9) Pozwolenia, certyfikacje oraz odprawy jako zwieńczenie procesu wysyłki;
na co szczególnie zwrócić uwagę żeby uniknąć przykrych niespodzianek
Profesjonalne pakowanie ładunku jest kluczowym elementem bezpiecznej i
bezproblemowej dostawy. Minimalizowanie ryzyka na działanie czynników
zewnętrznych, które mogą w trakcie transportu uszkodzić ładunek to ogromna
odpowiedzialność spoczywająca na firmach zajmujących się załadunkiem.
Morska Agencja Gdynia oraz Relopack Solutions to firmy z bogatym
doświadczeniem w zakresie przygotowania ładunków do transportu oraz
szerokim
zapleczem technologicznym, które umożliwia zaoferowanie usług
przygotowania do eksportu nawet najbardziej wymagających ładunków.
MAG oraz Relopack połączył siły wspólnie tworzymy unikalne rozwiązanie na
rynku jakim jest Packing Center.
Więcej o Packing Centre TUTAJ

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://www.mag.pl/live-packing-centreprofesjonalne-przygotowanie-ladunkutransportu/?fbclid=IwAR2QqWWxw69-fNXppMJLb-9hTr3UInlMc6N9WfGaqAgAT9ogSzEhVFk9Zw

8. 15-18 czerwca 2021 r., Targi Kielce „Fotowoltaika”, spotkania B2B online z
producentami z Chin, bezpłatne
Targi Kielce zapraszają do udziału w bezpłatnych spotkaniach
online z producentami branży fotowoltaicznej z Chin - Prowincja Jiangsu.
Skorzystaj z
możliwości
nawiązania
bezpośrednich
kontaktów
handlowych z zaufanymi dostawcami od 15 do 18 czerwca 2021 r.

Seria spotkań z producentami branży fotowoltaicznej z Chin daje możliwość
nawiązania nowych kontaktów ze sprawdzonymi firmami. Gwarantujemy
rozbudowanie sieci kontaktów biznesowych, rozszerzenie asortymentu,
wymianę informacji handlowych, możliwość rozbudowy oferty swojego sklepu
oraz znalezienie nowych, tańszych rozwiązań dla biznesu.
Skorzystaj z proponowanych spotkań matchmakingowych i networkingowych i
rozszerz sieć swoich dostawców.
Od 15 do 18 czerwca 2021 w godzinach od 9:00 do 12:00 zapraszamy na
spotkania z producentami branży fotowoltaicznej. Do tej pory zgłosiło się
ponad 30 producentów, mających w swojej ofercie: systemy fotowoltaiczne,
kable fotowoltaiczne, złącza fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne,
falowniki, folie typu "backsheet", ogniwa fotowoltaiczne oraz moduły
fotowoltaiczne.
Zgłoś swój udział już dziś!
ZOBACZ LISTĘ WYSTAWCÓW
ZGŁOŚ UDZIAŁ
Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/fotowoltaika

9. 28 czerwca – 2 lipca 2021 r., Targi Kielce S.A. „Tworzywa dla domu”,
spotkania B2B online, bezpłatne
Jeżeli poszukujesz sprawdzonych dostawców artykułów z tworzyw sztucznych
dla domu i zwierząt, chcesz znaleźć produkty, które spełnią Twoje
oczekiwania? Niebawem będzie do tego idealna okazja.
Targi Kielce we współpracy z Beijing Heliview International Exhibition, jedną z
największych agencji wystawienniczych w Chinach, zapraszają do bezpłatnego
udziału
w
spotkaniach
on-line z producentami artykułów z tworzyw sztucznych dedykowanych m.in.
dla domu i zwierząt.

Wydarzenie umożliwi zapoznanie się z ofertą, która z pewnością zaciekawi
wszystkich, poszukujących niestandardowych produktów.
Najważniejszym założeniem podczas spotkania są bezpośrednie rozmowy z
producentami oraz szczegółowe zapoznanie się z ich asortymentem.
Gwarantujemy nawiązanie nowych kontaktów ze sprawdzonymi dostawcami
z Chin.
Skorzystaj z proponowanych spotkań matchmakingowych i networkingowych
i wzmocnij biznesowe relacje.
Od 28 czerwca do 2 lipca zapraszamy na spotkania z producentami tworzyw
dla domu.
Udział w spotkaniach jest darmowy. Zapewniamy tłumaczy.
Zamieniamy wyzwania na szanse. Zarezerwuj swoje miejsce na spotkaniach już
dziś!

ZOBACZ LISTĘ WYSTAWCÓW
ZGŁOŚ UDZIAŁ
Szczegóły wydarzenia:
https://www.targikielce.pl/tworzywa-dla-domu
10. 29 czerwca 2021 r., Konferencja Transport Manager „Transport 4.0
Summit”, online, bezpłatne
Transformacja firm transportowych ku cyfrowej rzeczywistości 4.0. , to już nie
tylko kwestia przyszłości, ale konieczność w ramach teraźniejszości. Dzisiaj
wśród średnich i dużych firm transportowych implementacja informatycznych
systemów telematycznych sprzężonych z oprogramowaniem klasy
Transportation Management Systems, to już nie fanaberia, ani technologiczna
ciekawostka,
ale
cyfrowa
konieczność,
wymuszona
potrzebami
konkurencyjności i wymogami klientów. To już prawdziwe big data zaprzężone

na potrzeby przewoźników drogowych, którzy to wszystko sprzęgają z
transportowymi platformami cyfrowymi, dopasowującymi (Matching) już nie
tylko zleceniodawców z wykonawcami przewozów, ale wręcz konkretne
pojazdy u przewoźników do określonych, zleconych tras. Co będzie kolejnym
krokiem w cyfrowej transformacji 4.0 branży transportowej? Może sprzężenie
pojazdów autonomicznych ze zdalnie sterowanymi?
PROGRAM KONFERENCJI
CYFROWA transformacja zmienia i generuje nowe stanowiska pracy w firmie
transportowej.
Bezpapierowy obieg dokumentów w firmie transportowej i logistycznej.
CASE STUDY:
Blockchain = paperless in the cloud, czyli jak technologia blockchain umożliwia
cyfrowy, a więc bezpapierowy obieg dokumentów w NAWI-TRANS Sp. z o.o.
DYSKUSJA PRZY KOMINKU
(FIRE SITE CHAT):
Czy branża transportowa i polska administracja państwowa są gotowe na
paperless?
5G w Polsce - to już się dzieje. Kiedy stanie się codziennością w branży TSL.
DYSKUSJA OKSFORDZKA
Technologia 5G - zagrożenie, czy niezbędne narzędzie do odważnego skoku w
cyfrową przyszłość.
Szczegóły i rejestracja wydarzenia: https://land.transport-manager.pl/transport40summit

Promocja polskiego eksportu przez Konsulat Generalny RP w Kantonie

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:
Guangdong
International Expo 2021
Termin realizacji:

21st

Century

Maritime

Silk

Road

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
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).

