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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.

18-19 sierpnia 2021 r., IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021,
Warszawa
W dniach 18-19 sierpnia 2021 roku, po raz pierwszy w Warszawie, w Regent
Warsaw Hotel, odbyła się IX edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT
2021 - największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL (Transport, Spedycja,
Logistyka) w Polsce. Tegoroczne Forum FRACHT odbyło się pod hasłem
„Transport, Spedycja, Logistyka w czasie pandemii”. Izba PrzemysłowoHandlowa Polska-Azja po raz kolejny była Partnerem Merytorycznym
wydarzenia.
Podczas tegorocznej edycji FACHT 2021 Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja Janusz Piechociński przedstawił „Jak pandemia zmienia świat.
Gospodarka, ekonomia, kondycja firm, wojny handlowe, protekcjonizm
i nacjonalizm.
Prezentacja: https://polandasia.com/aktualności/konferencja-fracht-2021-jakpandemia-zmienia-świat/
W panelu „Jak zmieniła się sytuacja portów morskich w dobie światowej
pandemii korona wirusa” moderowanym przez Prezesa Piechocińskiego wziął

udział przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Morska Agencja Gdynia, Bartosz
Wilga. Uczestnicy debaty odpowiedzieli na pytania:
 Jakie działania podejmują porty aby nie tylko zapobiec spadkom
przeładunków, ale wprost przeciwnie zwiększać ich wolumen?
 Jakie zmiany nastąpiły w portach?
 Porty morskie a BREXIT, współpraca z partnerami logistycznymi Wielkiej
Brytanii
 Projekty inwestycyjne polskich portów morskich
 Jak zaostrzyła się konkurencja między portami, kto wygrał kto przegrał?
 Jakie nowe formy współpracy między portami Azji i Europy regionów
w Europie.
Zaś podczas wieczornej Gali Liderów Transportu Intermodalnego członek Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Morska Agencja Gdynia została
uhonorowana statuetką Lidera Transportu Intermodalnego.
Drugiego dnia Forum w panelu „Potrzeba matką wynalazków”: Nowe
rozwiązania techniczno-organizacyjne i technologiczne w transporcie” wziął
udział przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Colliers Poland,
Paweł Nosal. Panel dotyczył m.in. zagadnień:







nowe technologie w transporcie
nowe wagony i lokomotywy wielosystemowe
informatyzacja węzłów kolejowych, terminali logistycznych i bocznic
automatyzacja, robotyzacja spedycji i logistyki
Nowe technologie znajdujące swoje zastosowanie w e-commerce
finansowanie wyzwań technologicznych stawianych przez rynek
przewozów towarowych

Zaś w ostatnim panelu FARCHT 2021 „Konkurencyjność Polski w korytarzach
transportowych w przewozach transportowych intermodalnych i
multimodalnych”, ponownie moderowanym przez Prezesa Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja Janusza Piechocińskiego, uczestnicy debatowali o:
 Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej (w tym porty, terminale
lądowe oraz przejścia graniczne),

 Rozwój zachęt do korzystania z transportu intermodalnego,
 Większa ulga intermodalna za korzystanie z sieci PKP PLK.
 Wyzwania dla spedycji, relacje z głównymi graczami dysponującymi
ładunkami, nowe technologie, monitoring.
 Stawki dostępu w Polsce i Europie, ulgi dla przewozów intermodalnych
W panelu wziął udział przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Morska Agencja
Gdynia, Bartosz Wilga. Ponadto, w IX Forum Transportu Intermodalnego
FRACHT 2021 uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich Izby Polska-Azja:
wydawca magazynów Logistics Manager, Transport Manager i Production
Manager, który zapewnił uczestnikom Forum magazyny branżowe oraz
przedstawiciele Targi Kielce S.A., którzy zaprezentowali nadchodzące
wydarzenia, w tym XXVII Międzynarodowe Targi Logistyczne LGISTYKA, które
odbędą się w dniach 7-10 września 2021 r. w Kielcach.
Na jubileuszową X edycję FRACHT zapraszamy w kwietniu 2022 roku.
Podsumowanie IX Forum Transportu Intermodalnego FARCHT
https://polandasia.com/aktualności/za-nami-ix-forum-transportuintermodalnego-fracht-2021/

2021:

Nowa Sekcja w Izbie
W Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja powstała nowa Sekcja Konie
Arabskie.
Jej
przewodniczącym
został
Pan
Gerald
Kurtz.
https://lnkd.in/e-DQG5a9
Przedstawiciel Izby w Seulu
Informujemy, że od 10 sierpnia 2021 roku Izba Polska Azja ma swojego
przedstawiciela w Seulu Panią Agnieszkę Rebell w ramach projektu Centrum
Polska-Azja. Pani A. Rebell obecnie mieszka w Seulu i będzie tam przebywać
przez co najmniej 2 lata. Posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń
i wystaw, marketingu, globalnej sprzedaży i projektowaniu ubioru oraz
produktów. Po uzyskaniu tytułu licencjata zamieszkała w Korei Południowej,
gdzie zdobywa doświadczenie we współpracy z firmami koreańskimi.
Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na uniwersytecie w Seulu.
Posiada certyfikaty ze znajomości języka angielskiego i koreańskiego.

Kontakt: info@polandasia.com

Nowi członkowie Izby
Fundacja Zielona Energia
Jako Fundacja jesteśmy na etapie stworzenia ogólnopolskiego klastra energii
„Zielona Energia” dedykowanego wszystkim przedsiębiorcom chcącym w
znaczący sposób uzyskać dofinansowanie do inwestycji związanych z OZE.
Naszą
misją
tworzenie
samobilansujących
się
obszarów
sieci
elektroenergetycznej oraz rozwój energetyki odnawialnej. Wspieramy
gospodarkę niskoemisyjną, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
oraz zapewnienie lepszych warunków działania dla lokalnych przedsiębiorców.
Co robimy:







Recykling
System EKO
Ratowanie lasów
Dystrybucja paneli PV
Energia wiatrowa
Ratowanie zwierząt
Fundacja Zielona Energia
ul. Wiejska 2, 65-609 Zielona Góra
e-mail: info@fundacjaze.org
www.fundacjaze.org

FUD Finance S.A.
FUD Finance S.A. organizuje finansowanie dla realizacji kontraktów i w
konsorcjum z Fabryką Urządzeń Dźwigowych S.A. w Mińsku Mazowieckim,
produkuje na rynek krajowy i na eksport różnego rodzaju suwnice.
FUD Finance S.A.

ul. Grochowska 152/2, 04-329 Warszawa
e-mail: biuro@fudfinance.pl
www.fudfinance.pl

U członków Izby
Morska Agencja Gdynia
Morska Agencja Gdynia informuje swoich klientów:
Szanowni Państwo,
Dbając o najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, przekazujemy
Państwu informacje o aktualnej sytuacji operacyjnej w transporcie kolejowym z
Chin. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, transport kolejowy z Chin do
Polski, organizowany w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, nadal boryka się z
problemami operacyjnymi, które wpływają na terminowość realizacji zleceń. Z
powodu bardzo dużego zapotrzebowania na towary z Chin, ograniczoną
dostępność miejsc, ogromne obłożenie terminali przeładunkowych i przejść
granicznych, a także sygnałach o odnotowaniu przypadków COVID-19 na tychże
terminalach, cierpieć będzie terminowość realizacji zleceń. Chińscy i europejscy
operatorzy kolejowi szukają rozwiązań problemu, przeplanowują ruch
pociągów, zmniejszają ilość kursujących pociągów oraz szukają innych
alternatywnych rozwiązań. Mimo tego, szacujemy, że nadal utrzymywać się
będzie długi czas oczekiwania kontenerów na przekroczenie granicy chińskokazachskiej oraz polsko-białoruskiej, gdzie kontenery oczekują na wjazd.
Zapewniamy Państwa, że pozostajemy w ciągłym kontakcie z naszymi
partnerami, aby zapewnić jak najlepszy przepływ informacji i obsługę
powierzonych nam zleceń Zespół Morskiej Agencji Gdynia Sp. o.o.
Z poważaniem
Zespół spedycji Morskiej Agencji Gdynia
7R S.A.

Członek Izby Polska-Azja 7R S.A. i spółka zależna Dekpolu będą realizować
wspólnie
drugi
etap
inwestycji
magazynowej
w
Szczecinie.
Krakowska firma Styler wkrótce powiększy swoje zasoby o 2,9 tys. mkw.
powierzchni magazynowej i biurowej w parku logistycznym 7R Park Kraków. 7R
buduje na Śląsku obiekt magazynowy dla Aluprofu, jednego z czołowych
producentów systemów aluminiowych w Europie. Najemca wprowadzi się do
budynku w I kwartale 2022 roku. 7R buduje Park Mysłowice! Na Górnym Śląsku
powstaje nowoczesny kompleks, idealny na potrzeby logistyki i produkcji.
Całkowita powierzchnia najmu – 59 100 mkw. l faza w budowie – 50 570 mkw.
Wysokość składowania – 12 m.
Tomasz Mika został powołany przez zarząd członka Izby Polska Azja 7R na
stanowisko Chief Financial Officer (CFO) w randze członka zarządu. Od 1
sierpnia 2021 r. kieruje pionem finansowym spółki, odpowiadając za obszar
finansów, księgowości oraz kontrolingu.
Colliers Polska
Przedstawiło swój najnowszy Raport jak wyglądał rozwój segmentu Small
Business
Units
w
Polsce
w
ciągu
ostatnich
30
lat.
https://bit.ly/2VFOi42

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na zlecenie Polski Związek Przemysłu
Oponiarskiego przeprowadziło test opon letnich i zimowych klasy premium na
mokrej i suchej nawierzchni. Na podstawie tego eksperymentu możemy
stwierdzić, że przewaga opon letnich na nawierzchni rozgrzanej do 40 st. C jest
bezdyskusyjna, przy prędkości raptem 85 km/h. Niestety na oponach zimowych
latem jeździ nawet 1/3 kierowców.
Zapraszamy do obejrzenia video, z udziałem eksperta Marek Nytko.
https://lnkd.in/dFa5bm7K
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zostało Złotym Partnerem 18. Międzynarodowego
Forum Spółdzielczości Mleczarskiej International Dairy Cooperatives Forum,
które odbędzie się w dniach 8-9 września w Białymstoku.

Oferty Członków Izby
Ekspozycja dla produktów eksportowych w centrum handlowym GD Poland
pod Warszawą
W ramach realizowanego Projektu Centrum Polska-Azja kierownictwo
największego w Unii Europejskiej Chińskiego Centrum Handlowego GD
Poland, które jest członkiem Izby Polska-Azja, podjęło decyzję
o: uruchomieniu na kilkuset metrach kwadratowych powierzchni stałej
ekspozycji dla polskich firm eksportujących swoje produkty i usługi na rynki
azjatyckie.
Dla członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wystawienie swojej
oferty jest na preferencyjnych warunkach:
W pierwszych 3 miesiącach: tzw. okres przygotowawczy, opłata wyniesie 1 zł
za cały miesiąc.
W ciągu kolejnych 6 miesięcy zostanie naliczona opłata serwisowa w wysokości
3 EURO/m2/miesiąc, oprócz opłaty eksploatacyjnej zostanie naliczona połowa
czynszu normalnego, czyli 5,5 EUR za m2/miesiąc.
W GD Poland znajdują się również magazyny do wynajęcia, ich czynsz kształtuje
się na poziomie 4,5 EUR/m2/miesiąc.
Do Centrum GD Poland w Wólce Kosowskiej przyjeżdża dziennie 10-12 tysięcy
kupców z 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a kilkadziesiąt firm
azjatyckiej diaspory kapitału chińskiego, tureckiego i wietnamskiego, obok
dotychczasowej działalności importowej, rozszerza swoje działanie także na
eksport polskich i europejskich produktów do Azji i do współpracujących firm
diaspory azjatyckiej w krajach UE .
Przestrzeń ekspozycyjna znajdować się będzie w Hali numer 1.
W otoczeniu Centrum GD Poland funkcjonują firmy zapewniające pełną
obsługę spraw celnych, fitosanitarnych i logistyczno-transportowych.
Wystawiane produkty będą systematycznie promowane w relacjach
biznesowych Polska- Azja także na platformach internetowych.

Jednocześnie firmy współpracujące z GD Poland uruchomią promocję w kanale
e-commerce.
Zainteresowanych wystawieniem ofert produktów i usług prosimy o kontakt
w języku polskim z przedstawicielem GD Poland:
Felix – Qi Wang felix@gdpoland.pl
www.gdpoland.pl
www.gdsuper-b2b.com

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. produkuje maseczeki FFP2 i FFP3 w swoim
zakładzie w Ostaszewie.
Poziom filtracji maseczki FFP2 94%
Poziom filtracji maseczki FFP3 99%
Półmaski ochronne FFP2 których aktualna cena to: 0,3 EUR/szt. przy
zamówieniu powyżej 1000 szt.
FFP3 w trakcie certyfikacji. Szacowana cena po certyfikacji to: 1 EUR/szt.
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 Polsce
i w Wielkiej Brytanii w imporcie i eksporcie).
http://csl.com.pl/oferta/
Kontakt:
e-mail: sekretariat@csl.eu
www.csl.com.pl

Wydarzenia:
3 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Hansei podsumowanie ofert z Korei przy współpracy w dziale
innowacyjność i elektromobilność, omówienie przygotowań do Turnieju
Golfowego koreańskiego i polskiego biznesu w Sobieniach Królewskich we
wrześniu.
3 sierpnia 2021 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja spotkanie z
przedstawicielami handlowymi czołowych sieci handlowych. Omówiono
dostawy tropikalnych owoców na europejski rynek.
4 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z kierownictwem 3 firm z sektora OZE,
PV, magazyny energii.
5 sierpnia 2021 r.
Wywiad Prezesa Izby Janusza Piechocińskiego dla TVN o aktualnej sytuacji
polskiej wsi i rolnictwa, cenach, kosztach i możliwościach eksportowych.
5 sierpnia 2021 r.
Sekcja Chiny w siedzibie członka Izby Polska-Azja GD Poland spotkanie
Przewodniczącego Sekcji Felixa Wanga z delegacją departamentu
ekonomicznego Ambasady Chin w Warszawie.
6 sierpnia 2021 r.
Do Izby wpłynęła szeroka oferta dostaw wyrobów stalowych z krajów Unii
Celnej i Azji Centralnej.
6 sierpnia 2021 r.
Telekonferencja z przedstawicielami nowego członka Izby Polska-Azja Colliers
Polska. Jakiej profesjonalnej wiedzy potrzebuje dziś inwestor w Polsce, na co
trzeba zwrócić uwagę przy inwestorach z Azji, inwestycje - nie tylko logistyka i
powierzchnie magazynowe.
6 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Partnera Izby Przedsiebiorcy.PL spotkanie z Prezesem Robertem
Składowskim. Omówiono aktualne relacje polskich przedsiębiorców z diasporą
biznesu azjatyckiego na Mazowszu.
6 sierpnia 2021 r.
W siedzibie członka Izby Gassbery omówiono narastające kłopoty polskich firm
współpracujących z biznesem z Białorusi: przelewy bankowe, płatności,

niepewność dostaw, sytuację na Kolejowym Jedwabnym Szlaku i współpracę z
Kolejami Białoruskimi na poziomie operacyjnym.
9 sierpnia 2021 r.
Republika Singapuru Święto Narodowe (1965).
9 sierpnia 2021 r.
Telekonferencja z Dyrektor Joanną Marcjan z Targi Kielce S.A., członkiem Izby
Polska-Azja. Omówiono przygotowania do:
 7 września 2021 r., Targi MSPO;
 Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego - Nowa
Infrastruktura 2022;
 Targi Kosmetyczne i spotkania kontraktacyjne dla producentów
kosmetyków z krajów Słowiańskich z kupcami z rożnych krajów świata.
Wydarzenie zaplanowane na 21-22 czerwca 2022 roku.
10 sierpnia 2021 r.
Spotkanie z I Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie. Omówiono ofertę
członków Izby Polska-Azja na Indie, udział indyjskich firm w Projekcie Centrum
Polska-Azja.
10 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkanie z kierownictwem NF40 i Fundacja Zielona Energia.
Omówiono sytuację na rynku energii odnawialnej, modernizacji systemu
energetycznego i dostaw do Polski wyposażenia farm PV.
10 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z polskim Ambasadorem w Sudanie i
Konsulem Honorowym Panem Kamal A. Abdalmanem. Omówiono możliwości
udziału polskich firm w modernizacji sudańskiego rolnictwa, transportu i
ochrony środowiska.
10 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z kierownictwem EST-POLSKA Agencją
Pracy z Rzeszowa. Omówiono możliwości współpracy z członkami Izby, nowe
obszary pozyskiwania specjalistów dla polskich firm.

10 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkanie z Dyrektorem Sprzedaży i Serwisu AUTOSAN.
Omówiono możliwości sprzedaży autobusów do Afryki i krajów Azji Centralnej.
11 sierpnia 2021 r.
Telekonferencje z polskimi producentami techniki rolniczej, analiza nowych
ofert dostaw różnych gatunków stali z Unii Celnej i krajów Azji Centralnej.
11 sierpnia 2021 r.
Spotkanie w siedzibie członka Izby Polska-Azja Gassbery. Omówienie sytuacji
zagrożeń w dostawach półproduktów dla polskich firm z Białorusi, ograniczenia
transportowe, utrudnienia w płatnościach i opóźnienie przelewów bankowych.
11 sierpnia 2021 r.
Spotkanie w siedzibie członka Izby Polska-Azja GD Poland. Omówienie otwarcia
działu energetyka i OZE w obiektach GD Poland, współpraca polsko-chińska w
zakresie rozbudowy potencjału produkcyjnego ogniw fotowoltaicznych w
Polsce.
11 sierpnia 2021 r.
Spotkanie z przedsiębiorcą koreańskim importującym z Korei żywność bio do
Polski. Omówiono możliwości uruchomienia w firmie kanału eksportowego
żywności bio do Azji.
11 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Hansei spotkanie w sprawie organizacji w dniu 21 września Turnieju
Polsko-Koreańskiego Biznesu w golfa. Zawody poprzedzi konferencja o
współpracy gospodarczej Polska-Korea Płd.
13 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z przedstawicielami Huawei Polska o
systemach farm solarnych, magazynach energii i możliwościach współpracy dla
polskich firm.
13 sierpnia 2021 r.

Telekonferencje z producentami mięsa drobiowego. Omówiono dostawy do
Hongkongu, Singapuru i Wietnamu.
15 sierpnia 2021 r.
Prezes Izby przekazał życzenia i pozdrowienia Partnerom Izby z Korei z okazji
rocznicy (15 sierpnia 1948 roku Lee Syngman jako prezydent proklamował
Republikę Korei).
17 sierpnia 2021 r.
Dzień Niepodległości Indonezji (1945) Prezes Izby przekazał okolicznościowe
życzenia i pozdrowienia Ambasadzie Indonezji w Warszawie.
18 sierpnia 2021 r.
I dzień IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021 w Warszawie.
19 sierpnia 2021 r.
II dzień IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021 w Warszawie.
Program:
https://eneia.pl/wp-content/uploads/2021/08/Program-FRACHT2021-17.08.2021-B.pdf
19 sierpnia 2021 r.
Członkowie Sekcji Turcja wzieli udział w Polonya Ticari Fırsatları Bilgilendirme
Günü'nde w Stambule
20 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami firm handlu zagranicznego z
Portugalii i Finlandii. Omówiono polską ofertę w technice rolniczej,
transportowej i przetwórstwa żywności. Duże możliwości dostaw do krajów
Zachodniej Afryki.
20 sierpnia 2021 r.
Telekonferencje z przedstawicielami członka Izby Polska-Azja LUG Light Factory
oraz z I Sekretarzem Ambasady Kazachstanu, a także Szefem Działu
Handlowego członka Izby Polska-Azja Pronar.
20 sierpnia 2021 r.

W siedzibie Izby wywiad dla przedstawiciela członka Izby Relopack Solutions.
Firma uruchamia własny kanał promocji nowych rozwiązań pakowania w
sektorze TSL.
24 sierpnia 2021 r.
Wraz z Przewodniczącym Sekcji Chiny Izby Prezes Izby Polska-Azja Janusz
Piechociński odbył spotkanie z JE Ambasadorem Kazachstanu i I Sekretarzem
odpowiedzialnym za relacje ekonomiczne. Omówiono: wnioski po FRACHT
2021, przygotowania do posiedzenia Komisji Międzyrządowej ds. współpracy
gospodarczej oraz uruchomienie w GD Poland stałej ekspozycji sprzedażowej
Kazachstanu.
24 sierpnia 2021 r.
W siedzibie Izby spotkanie Sekcji Konie Arabskie. Omówienie polskiej oferty dla
stadnin w KSA i ZEA.
25 sierpnia 2021 r.
Mango Mania Festival 2021 Ambasada Pakistanu spotkania i rozmowy z
Ambasadorami: Pakistanu, Korei Płd., Malezji, Sri Lanki, przedstawicielami
Ambasad Indonezji, Białorusi, diasporą Pakistańczyków w Polsce.
25 sierpnia 2021 r.
Telekonferencja z przedstawicielami Invest India National Investment
Promotion & Facilitation Agency o możliwościach współpracy handlowej i
inwestycyjnej.
26 sierpnia 2021 r.
Forum Gospodarczego Polska - Ukraina „Od suwerenności do konkurencyjności.
30 lat współpracy”.
26 sierpnia 2021 r.
Telekonferencja z I Sekretarzem Ambasady Kazachstanu. Omówiono:
przygotowania do posiedzenia Komisji Międzyrządowej ds. współpracy
Gospodarczej Polska-Kazachstan, centrum wystawienniczo-sprzedażowe
Kazachstanu w GD Poland, współpracę sektora TSL.
30 sierpnia 2021 r.

W siedzibie członka Izby Polska-Azja GD Poland odbyło się spotkanie Sekcji
Chiny. Omówiono: program pobytu Prezesa Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej
w Chinach, chińskie propozycje zwiększenia regularności przylotów samolotów
towarowych, współpracę transportu drogowego.
31 sierpnia 2021 r.
Święto państwowe Malezji Malezja Święto Narodowe (1957).
31 sierpnia 2021 r.
Święto państwowe Republika Kirgiska Dzień Niepodległości (1991).

Nadchodzące wydarzenia
1. 7 września 2021 r., Transport Manager, Konferencja " 100 CEO’s
CONFERENCE", Poznań
Zapraszamy na wyjątkowe, ekskluzywne wydarzenie konferencyjne, skierowane
do właścicieli największych firm transportowo-logistycznych i managerów
najwyższego szczebla w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.
Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli niepowtarzalną okazję zdobycia
ogromnej porcji praktycznej wiedzy o dynamicznie zmieniającym się
środowisku ekonomicznym i geopolitycznym biznesu transportowologistycznego. Starannie dobrani prelegenci dostarczą rzetelnych informacji,
ułatwiających podejmowanie istotnych, strategicznych decyzji związanych
rozwojem firm z sektora TSL. Przedstawią najnowocześniejsze strategie
zarządcze, wydobywające z pracowników gigantyczne pokłady kreatywności,
zaangażowania i pracowitości, dzięki czemu Twoja firma rozwinie się i zyska
na wartości rynkowej.
Dowiesz się:

• Jakie kierunki i strategie rozwoju obierzesz dla swojej firmy?
• Jakie wizje rozwoju branży TSL zdominują i zdeterminują jej przyszłość?
• Jakie nowe lądy i kierunki geograficzne wschodzą przed polskimi decydentami
w
firmach
transportowych
i
logistycznych?
Czy chcesz być tylko managerem, czy przywódcą dla osób, z którymi budujesz i
rozwijasz
organizację?
• Jakie w związku z tym narzędzia zarządcze powinieneś implementować wśród
zespołów pracowników, nie tylko żeby pociągnąć ich za sobą, ale bardziej –
żeby chcieli robić to co TY chcesz, żeby oni robili?
Szczegóły i rejestracja: https://land.transport-manager.pl/100ceosconference

2. 7-10 września 2021 r. , Targi Kielce, XXIX Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego MSPO, Kielce
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od 29 lat, we wrześniu, staje
się miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego
z całego świata. Ostatnie edycja, która odbyła się w czasie pandemii COVID-19
udowodniła, że spotkanie w Targach Kielce nawet w momencie kryzysu jest
ważne i potrzebne.
MSPO to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także
biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora
obronnego z różnych kontynentów. Trzecia wystawa Europy, po targach
w Paryżu i Londynie, odbędzie się od 7 do 10 września 2021 roku. Partnerem
strategicznym Salonu jest Polska Grupa Zbrojeniowa.
Warto przypomnieć niewątpliwy sukces MSPO 2020. Zorganizowany
pod ścisłym nadzorem sanitarnym Salon zgromadził 185 firm z 15 krajów,
w tym elitę producentów uzbrojenia rakietowego – od Raytheona i Lockheed
Martin z USA po brytyjską część MBDA. Przez trzy dni wystawę odwiedziło kilka
tysięcy gości.
Na stoiskach polskich i światowych liderów branży obronnej zobaczymy
śmigłowce, sprzęt pancerny i rakietowy, materiały wybuchowe, sprzęt
i
materiały
wojsk
chemicznych.
Firmy
będą
prezentować
także uzbrojenie i sprzęt lotniczy oraz sprzęt obrony powietrznej, a także

niezbędne uzbrojenie jednostek marynarek wojennych. Podczas MSPO 2021
zaprezentują się również firmy oferujące nowoczesną technikę łączności,
sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny. Na wystawie znaleźć będzie
można również artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania
posiłków oraz przechowywania i transportu żywności, różnego
rodzaju mundury, sprzęt i materiały medyczne.
Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/mspo

3. 7-10 września 2021 r., Targi Kielce, XXVII Międzynarodowe Targi
Logistyczne LOGISTYKA
Międzynarodowe Targi Logistyki, po raz kolejny uzupełnią formułę
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
Podczas, gdy targi MSPO koncentrują się wokół uzbrojenia i sprzętu
wojskowego, LOGISTYKA za swój przewodni temat przyjmuje pozostałe służby
mundurowe, a także ratownictwo i zaopatrzenie oraz transport i konserwację
sprzętu. W ramach targów zaprezentują się zarówno czołowe polskie firmy,
ale też zagraniczne koncerny. Targi LOGISTYKA to dostęp do szerokiej gamy
produktów od klasycznego uzbrojenia i umundurowania, po materiały
wybuchowe, specjalistyczny sprzęt dla Policji, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, ratowników. To także prezentacja środków transportu, sprzętu
radioelektronicznego i optoelektrycznego, nowoczesnych środków łączności.
Na wystawie można znaleźć także żywność, materiały medyczne, systemy
ochrony osób dla wojska i innych służb mundurowych.
Targi LOGISTYKA towarzyszą Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu
Obronnego od ponad ćwierć wieku. Zapraszamy na kolejną edycję we wrześniu
2021 r.
Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/logistyka

4. 8 września 2021 r., godz. 10.00, webinar PAIH, „Potencjał ekspansji do
Indonezji – charakterystyka rynku i branży kolejowej”

Indonezja, czwarty największy kraj na świecie pod względem populacji, jest
jednym z najbardziej perspektywicznych rynków, o który zabiega większość
globalnych firmy z branży kolejowej. Podpisane w lipcu br. porozumienia o
współpracy (MoU) pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Izbą
Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Indonezyjską Asocjacją
Kolejową (MASKA) otworzył nowy rozdział współpracy w branży kolejowej.
Dla polskich przedsiębiorstw z tej branży jest to rynek nadal dziewiczy, a
potencjał biznesowy zupełnie niewykorzystany. Kluczowym czynnikiem dla
wyboru Indonezji jako kierunku ekspansji jest indonezyjski "Narodowy Plan
Rozwoju Kolei do 2030 roku", którego wartość szacowana jest na 19 miliardów
USD. Jest to zarazem największy kompleksowy projekt rozbudowy sieci
kolejowej w kraju od 1945 r.
Zapraszamy na webinarium, podczas którego:








poznasz charakterystykę czwartego największego kraju na świecie,
dowiesz się dlaczego Indonezja jest jednym z najważniejszych destynacji
dla polskiego przedsiębiorcy w branży kolejowej,
poznasz kanały dystrybucji i logistyki w Indonezji,
dowiesz się nt. specyfiki kulturowej i jak współpracować z partnerem
indonezyjskim,
poznasz planowane działania w najbliższych miesiącach w tym spotkania
B2B oraz targi Railwaytech w 2022 r.

Szkolenie poprowadzą:









Jacek Kołomyjec, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w
Indonezji,
Cezary Filipek, Business Development Manager Zagranicznego Biura
Handlowego PAIH w Indonezji,
Agnieszka Łukasik, Kierownik Regionu, Centrum Eksportu, PAIH,
Piotr Firlus, II sekretarz, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego,
Ambasada RP w Indonezji,
Adam Musiał, Dyrektor generalny, Polska Izba Producentów Urządzeń i
Usług na Rzecz Kolei.

Webinarium odbędzie się 8 września o godz. 10:00 i będzie prowadzone w
języku polskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.

5. 9 września- 31 grudnia 2021 r., PAIH Kuala Lumpur, Polskie stoisko na
„Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2021”
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kuala Lumpur zaprasza polskie firmy do
udziału w międzynarodowych targach przemysłu halal: Malaysia International
Halal Showcase (MIHAS) 2021.
MIHAS to największe w Azji Południowo-Wschodniej targi przemysłu halal a w
tym roku 17 edycja targów MIHAS po raz pierwszy w całości odbędzie się w
formule online.
W ciągu niemal czterech miesięcy - od 9 września do 31 grudnia – polskie firmy
będą miały możliwość promocji swojej oferty produktowej w Polskim Stoisku
Narodowym – w całości wirtualnym.
W 2019 r. targi MIHAS przyciągnęły ponad 30.000 gości, firm i wystawców z
całego świata a sam szeroko pojęty przemysł halal to jedna z najszybciej
rozwijających się gałęzi światowego handlu.
Obecnie Islam jest drugą największą religią na świecie, a do 2030 r. populacja
muzułmanów wzrośnie do ok. 2,2 mld.
W globalnym rankingu halal: Global Islamic Economy Indicator (GIEI) za rok
2020/2021, Malezja po raz ósmy zajęła pierwsze miejsce w czterech z pośród
sześciu kategorii: Halal Food, Islamic Finance, Muslim Friendly Travel oraz
Pharmaceutical & Cosmetics.
Polskie firmy zainteresowane udziałem w targach muszą oferować produkty lub
usługi z certyfikatem halal w poniższych kategoriach:

- żywność (w tym produkty ekologiczne i organiczne)
- soki, napoje i wody mineralne
- produkty mrożone (warzywa, owoce, itp.)
- wyroby cukiernicze
- suplementy diety
- odżywki dla sportowców
- surowce spożywcze, cukiernicze, przyprawy
- kosmetyki (w tym kosmetyki naturalne, ekologiczne i organiczne)
- materiały i odzież dla muzułmanów
- usługi finansowe i bankowe (m.in. takaful, bankowość elektroniczna)
- usługi logistyczne halal
- usługi turystyczne halal
Zgłoszenia do czwartku, 2.09.2021 przyjmują przedstawiciele Zagranicznego
Biura Handlowego PAIH w Kuala Lumpur:
- Przemysław Zaręba: przemyslaw.zareba@paih.gov.pl
- Khairul Ridhwan: khairul@paih.gov.pl (j. angielski i j. malezyjski)
Udział w targach jest bezpłatny.

6. 11-12 września 2021 r., Targi Kielce S.A., III Targi LotniczeAVIATION EXPO,
Kielce
Miłośnicy fruwania w przestworzach będą mogli poczuć się jak w domu na
wrześniowych Targach Lotniczych AVIATION EXPO w Targach Kielce. Będzie
można zobaczyć najnowsze zdobycze awiacji, samoloty ultralekkie, paralotnie,
śmigłowce, ale też osprzęt i akcesoria lotnicze. Na AVIATION EXPO każdy
znajdzie coś dla siebie – zarówno sympatyk, dopiero myślący o swoich
pierwszych powietrznych podbojach, jak i biznesmen szukający szybkiego
środka transportu.
Lotnictwo lekkie coraz popularniejsze
Coraz większą popularnością w Polsce cieszy się lotnictwo lekkie. Co roku
rejestrowanych jest kilkadziesiąt nowych maszyn. Stale rośnie też liczba osób z

uprawnieniami do pilotowania. Krok po kroku, awiacja przestaje być fanaberią
dla najbogatszych. Wpływa na to dostępność sprzętu lotniczego oraz coraz
korzystniejsze ceny. Maszyny latające coraz częściej stają się też częścią floty
biznesowej krajowych firm. W końcu trudno przecenić możliwość dotarcia do
klienta przed konkurencją.
Od lekkich paralotni, przez ekonomiczne śmigłowce, po prywatne samoloty
ultralekkie. Będzie też coś dla pasjonatów historii lotnictwa światowego.
Sportowy helikopter od belgów
Na tegorocznym AVIATION EXPO nie zabraknie wyjątkowych maszyn. Jedną z
nich będzie Dynali H3 Sport 135HP - najnowszy i najmocniejszy model
ultralekkiego śmigłowca belgijskiego producenta wiropłatów komercyjnych.
Ten dwuosobowy, w pełni funkcjonalny śmigłowiec wyposażony jest w
fabrycznie podrasowany silnik Rotax 912. Inżynierom udało się zwiększyć moc
do 135 koni mechanicznych, co przy masie 500 kg pozwala mu osiągnąć stałą
prędkość 140 km/h. Dodatkowym atutem takich proporcji masy do mocy jest
szacowany czas lotu nawet do 3,5 godziny. Zaskakujące jest również wyjątkowo
niskie spalanie, na poziomie 22 litów na godzinę, co czyni go realną alternatywą
dla samochodu reprezentacyjnego.
Ultralekki luksus
Ultralekki samolot Pipistrel Virus SW, polskiej produkcji oświetlenie lotnicze
AvioLights oraz słoweńską awionikę lotniczą od Kanardia również będzie można
podziwiać podczas tegorocznych Targów Lotniczych AVIATION EXPO w Targach
Kielce.
Pipistrel VIRUS SW jest najbardziej ekonomicznym i należącym do najszybszych
na świecie, produkowanych seryjnie lekkich samolotów w układzie górnopłata.
Jego osiągi pozwalają na loty z prędkościami ponad 260km/h, na dystansach
sięgających nawet 2000 km.
Dodatkowo na stoiku Skydream będzie można przyjrzeć się krajowej produkcji
oświetleniu lotniczemu AvioLights. Oświetlenie to dedykowane jest ultralekkim

statkom powietrznym. Będzie można osobiście przetestować każdy rodzaj
świateł: nawigacyjne, pozycyjne, stroboskopowe, oraz beacon'y. To
innowacyjne i nowoczesne oświetlenie lotnicze wykorzystywane jest w
samolotach, wiatrakowcach, helikopterach, motolotniach i bezzałogowych
statkach powietrznych na całym świecie.
Oprócz tego, firma Skydream zaprezentuje awionikę lotniczą słoweńskiej
firmy Kanardia.
Unikatowa replika
Niemałe poruszenie wywołała informacja o pojawieniu się na naszych targach
unikatowej repliki samolotu Curtiss Model D z 1911. Nazywany „Pchaczem
Curtissa”, amerykański samolot był jedną z pierwszych masowo
produkowanych maszyn tego typu na świecie.
Konstrukcja Modelu D poprzedza wykorzystanie metalu w maszynach
latających. Samolot wykonany był głównie ze świerku, z jesionem użytym w
łożu silnika oraz belkach podwozia obleczonych domieszkowanym płótnem.
Belki podpór zrobione były z bambusa. Prawie wszystkie Modele D zostały
skonstruowane z konfiguracją popychacza - ze śmigłem umiejscowionym za
pilotem. To właśnie ze względu na tę konfigurację określano je mianem
„Pchaczy Curtissa”.
Ulubieniec amerykańskich służb
Na AVIATION EXPO nie mogło zabraknąć także przedstawicieli rynku
amerykańskiego. Zagości u nas nowa wersja klasyki prywatnej awiacji
helikopterowej, śmigłowiec Enstrom 480B.
Maszyna ta jest flagowym produktem amerykańskiej firmy Enstrom,
stworzonym na potrzeby szkoleń do amerykańskiej armii. Znany jest ze swojej
niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu. Śmigłowiec wyposażony jest w
turbinowy silnik Rolls-Royce 250 C20w, pięcioosobową kabinę, oraz kokpit
pilota z widocznością na poziomie 240 stopni.
Coś dla początkujących

Wymienione maszyny to tylko część oferty, która pojawi się na tegorocznym
AVIATION EXPO. Ale co, jeśli fascynuje cię lotnictwo, ale dopiero myślisz o
wyrobieniu licencji pilota? Także w tym roku AVIATION EXPO odwiedzą
aerokluby, szkoły lotnicze i inne organizacje prowadzące kursy szybowcowe
oraz szkolenia przygotowujące do egzaminu na pilota.
Kieleckie Targi AVIATION EXPO to też miejsce spotkań pasjonatów i ekspertów z
zakresu awiacji. Odwiedzający będą mogli zasięgnąć porad co do zakupu, lub
wynajmu sprzętu, podzielić się swoimi spostrzeżeniami albo po prostu zapisać
się do jednego z wielu klubów lotniczych.
Targi Lotnicze AVIATION EXPO odbędą się 11 - 12 września 2021 roku w
Targach Kielce.
7. 13-17 września 2021 r., „Poland Business Week” – wirtualna promocja
polskich firm z sektora wysokich technologii w Korei Płd.
W imieniu Ambasady RP w Seulu zapraszamy do udziału w wirtualnym
wydarzeniu „Poland Business Week” mającym na celu promocję polskich firm
z sektorów nowoczesnych technologii w Korei Południowej. Wydarzenie jest
organizowane we współpracy z Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH w Seulu
i odbędzie się w dniach 13-17 września 2021 r.
„Poland Business Week” jest organizowany w ramach obchodów przypadającej
na 2021 r. 10. rocznicy podpisania Umowy o wolnym handlu pomiędzy UE i RK.
Przedsięwzięcie ma na celu promocję polskich przedsiębiorców oraz ułatwienie
kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi z Korei
Południowej. W 2021 r. wydarzenie skupi się na promocji polskich firm
działających w następujących sektorach:


cyberbezpieczeństwo,



drony,



fintech,



jachty i łodzie,



gry.

W ramach wydarzenia powstanie dedykowana strona internetowa, dzięki
której koreańskie firmy, stowarzyszenia importerów, izby handlowe oraz inne
instytucje będą mogły zapoznać się z informacjami na temat działalności
polskich firm zainteresowanych wejściem na rynek koreański z każdego z ww.
sektorów oraz ofertą polskich firm reprezentujących dany sektor. Informacje o
firmach pojawią się na stronie internetowej w języku angielskim i koreańskim.
Ambasada dokona tłumaczenia prezentacji firm na język koreański we własnym
zakresie. Informacje na temat konkretnych sektorów będą publikowane
stopniowo, jeden sektor na dzień na przestrzeni tygodnia i będą dostępne dla
zainteresowanych podmiotów koreańskich do momentu rozpoczęcia w
przyszłym roku kolejnej edycji wydarzenia, z możliwością edycji w przypadku
zmian.
Zapraszamy do udziału wszystkie przedsiębiorstwa działające w ww. sektorach,
które są zainteresowane eksportem swoich towarów i usług do Korei
Południowej.
Prosimy o przesłanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego na
adres: seul.businessweek@msz.gov.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 lipca 2021 r.
W przypadku dużego zainteresowania udziałem w wydarzeniu, organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników.
W przypadku zainteresowania Państwa udziałem oraz dodatkowych pytań
prosimy
o
kontakt
z
Ambasadą
RP
w
Seulu
pod
adresem seul.businessweek@msz.gov.pl.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Ambasada RP w Seulu ma prawo do odrzucenia zgłoszenia jeżeli zgłoszenie
będzie niepełne lub nie będzie spełniało założeń wydarzenia (np. nie będzie
reprezentowało jednego z ww. sektorów).
Szczegóły
wydarzenia
i
zgłoszenie: https://www.een.org.pl/component/content/article/71868:polan
d-business-week-wirtualna-promocja-polskich-firm-z-sektora-wysokichtechnologii-w-korei-pld-rejestracja-do-

8. 15 września 2021 r., godz. 10.00-11.30, KIG, webinar „European SMEs on
the road to India: intellectual property, business opportunities and
challenges”
In November 2018, the EU adopted a new strategy on India which aims to
strengthen the EU-India strategic partnership by focusing on sustainable
modernisation and on common responses to global and regional issues. It is
meant to serve for the next decade as a coherent platform to advance key EU
interests, improving the way the EU approaches India.
The EU is already India’s first partner in terms of trade and investments.
Bilateral trade in goods in 2019 and services in 2018 total € 107,5 billion, while
cumulative FDI amounts to 70.35 billion in 2018. It is also worth noting that the
EU-India trade in goods is remarkably balanced with exports amounting to
€38.2 billion and imports to € 39.6 billion. This proves the complementarity of
the two economies. Around 6000 EU companies are present in India, providing
direct and indirect employment to around 6.7 million people.
In this webinar:


You will learn more about the Indian market, the available business
opportunities and support offered to EU businesses, in particular in the
Environment, Energy & Climate Change, ICT and Urbanization sectors in India.



You will discover the best strategy to protect your Intellectual Property when
doing business in India, with particular focus on protecting innovation.



Finally, you will hear about the successful business and IP experience of a Polish
company doing business in the Indian market.
This webinar is organized by the Polish Chamber of Commerce, the India IP
SME Helpdesk, EUROCHAMBRES and in collaboration with the Business Support
to the EU-India Policy Dialogue.

10:00 – Welcome
10:10
Mr Andrzej Szumowski,
CEST
Vice President, Polish

Chamber of Commerce
India – undiscovered
market & EU-India
10:10 – Business Collaborations
10:30 Joel Fernandes, Project
CEST Lead Europe, Business
Support to the EU–India
Policy Dialogues Project
The services of the India
10:30 – IP SME Helpdesk
10:35 Stefano Guardati, Project
CEST Manager, India IP SME
Helpdesk
Protecting your
Intellectual Property
10:35 – when doing business in
11:05 India
CEST

Girish Somwarpet Nagraj,
IP Expert, India IP SME
Helpdesk

Good practice:
11:05 testimonial of a company
– 11:15 doing business with India
CEST
TBC
Q&A and Closing
Remarks

11:15 –
11:30 Ms Monika Sasiak,
CEST Deputy Director, Foreign
Relations Department
Polish Chamber of

Commerce

Moderation by Ms Monika Sasiak, Deputy Director, Foreign Relations
Department, Polish Chamber of Commerce
Rejestracja: https://formularze.kig.pl/pl/2012-09-15-india/

9. 21-23 września 2021 r., Targi Kielce S.A., XXV Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
to miejsce, gdzie główną rolę grają trendy. To właśnie podczas targów,
największe firmy z branży prezentują nie tylko flagowe produkty, ale przede
wszystkim
najnowsze
osiągnięcia.
Nie
brakuje
merytorycznych
konferencji połączonych z panelami dyskusyjnymi, seminariów, spotkań
matchmakingowych i networkingowych oraz rozstrzygnięcia branżowych
plebiscytów.
Ubiegła edycja wydarzenia, choć mniejsza ze względu na pandemiczną sytuację
epidemiologiczną i tak okazała się skutecznym narzędziem marketingowym dla
wielu firm z różnych stron świata, o czym podczas imprezy przekonywali
wystawcy.
- Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego żeby pokazać, że w tych trudnych
czasach firma jest, żyje, nie boi się wystawiać. Wydaje mi się, że Targi Kielce
zrobiły wszystko, żeby nas zabezpieczyć od strony epidemiologicznej – są
ankiety, bramki dekontaminacyjne. Targi zrobiły wszystko, a do nas należy
pokazanie się, bo wydaje mi się, że bez spotkań biznesowych – face to face
– za chwilę, każda branża będzie umierać. Nie ma szans na to, że jakakolwiek
branża przetrwa bez spotkań. Musi być wymiana doświadczeń, musi być
możliwość pokazania nowych technologii, bo nie wszystko da się pokazać przez
internet – mówił Sławomir Malenta, Euro SITEX Polska.
W tych słowach nie ma nic dziwnego, ponieważ od blisko 25
lat Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy

PLASTPOL w Targach Kielce stanowią miejsce biznesu i dialogu krajowych i
światowych koncernów. Doświadczenie w organizacji międzynarodowych
wydarzeń branżowych, współpraca z partnerami wystawcami i
wykwalifikowaną kadrą to czynniki, które wpływają na rangę wydarzenia.
PLASTPOL 2020 – prezentacja wyjątkowych maszyn

Tradycyjnie podczas przedsięwzięcia zaobserwować można było proces
produkcji. Nie zabrakło również nowoczesnych maszyn przetwórczych i
technologicznych rozwiązań. Firmy zaprezentowały m.in.:
- wtryskarkę jednokomponentową BOY 25E z najnowszym systemem Procan
ALPHA 4 z servo-napędem i wbudowanym robotem, zabudowanym w klatce
bezpieczeństwa,
- agregat dostawny do wielokomponentów BOY 2C XS. Jednostka do
podłączenia, z każdą wtryskarką poprzez złącze standardowe EUROMAP.
Można zbudować z wtryskarki, którą posiadamy w produkcji, wtryskarkę
wielokomponentową. Jednostka posiada własne sterowanie zewnętrzne,
- coroczny HIT – wtryskarkę BOY 35E. Urządzenie wyposażone w najnowszy
system sterowania Procan ALPHA 4 – bardzo intuicyjny, przydatny i uwielbiany
przez klientów. W tej aplikacji wykorzystano pickera, który zabudowany jest w
klatce bezpieczeństwa, który odbiera wlewek, a gotowe detale są segregowane,
- układ chłodzenia EURO CHILLER z serii GCA. Jedna z mniejszych jednostek
używanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
- wtryskarkę servo-hydrauliczna BOLE C460 o sile zwarcia 140 ton (sprzedana
w trakcie targów PLASTPOL). To pierwsza konstrukcja maszyny chińskiej, w
której zastosowane są łożyska liniowe, które znakomicie zmniejszają opory
ruchu formy i przyczyniają się do jej lepszego zabezpieczenia,
- robota kartezjańskiego, który jest najmniejszym robotem firmy TMA
Automation. Robot używa technologii mikropaletyzacji, czyli robot pobiera
detal oraz odkłada go w zaprogramowany sposób. Prezentowany robot miał
udźwig do 3 kg. Podczas targów PLASTPOL, firma ukazała koncepcję ruchów

trzyosiowych oraz koncepcję zaprogramowania robota w taki sposób, aby
powtarzał pewne czynności,
- maszynę wytrzymałościową japońskiej produkcji SCHIMADZU - Autograph
AGX-V. Maszynę stosuje się przede wszystkim do badań wytrzymałościowych
różnych materiałów – rozciąganie, ściskanie i podstawowych badań według
norm europejskich, amerykańskich czy ogólnoświatowych. Maszyna wyróżnia
się nowoczesnym designem.

10. 27-30 września 2021 r., PARP „Spotkanie online dla branży
biotechnologicznej i farmaceutycznej z firmami z Japonii, rejestracja do 21
września 2021 r.
Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnej giełdzie kooperacyjnej
online dla branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Spotkania
organizowane przez japoński ośrodek Sieci odbędą się w dniach 27-30
września.
Już po raz drugi, w związku z sytuacją epidemiczną na świecie, spotkania
odbędą się w formule wirtualnej. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona
zostanie takim zagadnieniom jak:




opracowywanie nowych substancji leczniczych,
medycyna regeneracyjna,
sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy w medycynie.

Na czym polega giełda kooperacyjna?






Giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, wcześniej umówionych
spotkań między przedstawicielami firm i instytucji z różnych krajów.
Uczestnicy giełdy reprezentują te same lub zbliżone branże i są
zainteresowani nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.
Udział w giełdzie jest bezpłatny, lecz konieczna jest wcześniejsza
rejestracja na stronie wydarzenia.

Rejestracja na giełdę i umawianie spotkań




















Uczestnicy giełdy dokonują rejestracji wypełniając formularz online
dostępny na głównej stronie giełdy.
Macie na to czas do 21 września 2021 r. do godz. 16:55 CET, ale im
szybciej dokonacie rejestracji, tym większa liczba uczestników będzie
mogła zapoznać się z Waszą ofertą.
Podczas rejestracji należy wybrać dni, w których planujecie uczestniczyć
w spotkaniach. Do wyboru są:
o poniedziałek, 27 września, godz. 8:00-13:10 CET,
o wtorek, 28 września, godz. 8:00-13:55 CET,
o środa, 29 września, godz. 8:00-13:55 CET,
o czwartek, 30 września, godz. 8:00-13:55 CET.
Dodatkowo, dniach 27-29 września sesjom spotkań towarzyszyć będą
krótkie sesje seminaryjne – w godz. 11:00-11:40 CET.
Wskazane dni spotkań można później modyfikować, ale trzeba wskazać
przynajmniej jeden przedział, by móc umawiać spotkania.
Należy również dokładnie określić profil swojej działalności oraz rodzaj
współpracy, którą chce się nawiązać.
Jedną firmę reprezentuje jedna osoba. Pozostałe osoby mogą dołączać
do poszczególnych spotkań bez rejestracji.
Dane uczestników na bieżąco umieszczane są w katalogu online na
stronie giełdy, dostępnym tylko dla zarejestrowanych osób. Każdego dnia
w katalogu mogą pojawiać się nowe firmy!
Do 24 września, do godz. 10:00 CET z katalogu online zarejestrowani
uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas
giełdy.
Spotkania odbędą na tej samej platformie, na której dokonujecie
rejestracji.

Link do anglojęzycznej wskazówek dotyczących udziału
Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
Termin rejestracji upływa 21 września 2021 r. o godz. 16:55 CET

Więcej informacji nt. giełdy kooperacyjnej
Zwolińska, magdalena_zwolinska@parp.gov.pl

udziela

Magdalena

Szczegóły
wydarzenia:
https://www.een.org.pl/component/content/article/73416:spotkaniaonline-dla-branzy-biotechnologicznej-i-farmaceutycznej-z-firmami-z-japoniirejestracja-do-21-wrzesnia

11. 21 września 2021 r., Logistics Manager, Konferencja „Logistic ans
Warehouse Trends”, Łódź Podczas Konferencji dowiesz się:



Jakie są najnowsze trendy technologiczne poprawiające skuteczność
procesów logistycznychoraz jak je w praktyce wykorzystać?



Jak osiągnąć maksymalne korzyści dla logistyki magazynowej
oraz podejmować trafne decyzje dotyczące planowania obłożenia w Twoim
magazynie?



Dlaczego automatyzacja procesów to konieczność, kiedy i które z nich
automatyzować, aby przyniosły wymierne korzyści?



Jakie strategiczne decyzje przeważają w obraniu skutecznej metody
zarządzania magazynem pod e-commerce oraz która opcja i dla kogo –
reorganizacja
czy inwestycja w magazyn – będzie bardziej opłacalna

O tych oraz innych aktualnych w branży tematach będziemy rozmawiać
w czasie konferencji „Logistic & Warehouse Trends”, na którą zapraszamy
menadżerów i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie logistyką,
magazynami, dystrybucją i transportem.

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://land.logistics-manager.pl/logisticand-warehouse-trends-2021

12. 28-29 września 2021 r., Production Manager, „Smart Factory World,
Katowice
Smart Factory World
Konferencja odpowie na pytania o przygotowanie zasobów firmy produkcyjnej
do post-fizycznego świata, gdzie cyfrowa transformacja stanowi - wraz
z rozwojem ludzi - szkielet strategii uczącej się, szczupłej organizacji. Usłyszymy
jak uniknąć technologicznego feudalizmu, w którym grozi rozwarstwienie
między firmami-latarniami a archaicznymi typami organizacji produkcyjnych
a dostęp do najnowszych patentów z dziedziny cyfrowej transformacji będą
mieli jedynie nieliczni. Dowiemy się jak tworzyć kulturę partycypacji o wysokim
morale pracowników, tworzących przez filozofię ciągłego doskonalenia swoiste
think-thanki. Usłyszymy czy spowolnienie gospodarcze wymusi na firmach
produkcyjnych wzrost innowacyjności i intensywniejsze inwestycje
w technologie z dziedziny IIoT, robotyzacji lub chmury, a może będzie to
czynnik hamujący nowatorskie projekty i inicjatywy. Zastanowimy się również,
jak dzięki nowym systemom klasy ERP zarządzać danymi w dobie ich
wykładniczego przyrostu i czy wczorajsze systemy zachowały swoją
plastyczność w obliczu potopu informacji.
Rejestracja
i
szczegóły
manager.pl/smartfactoryworld

wydarzenia: https://land.production-

13. 29 września 2021 r., godz. 13.00, Morska Agencja Gdynia, webinar „Kolej z
Chin – kiedy powrót na właściwy tor?”
29 września o godzinie 13.00, eksperci MAGu: Michał Golańczyk oraz Dominika
Wieczorek dokonają najważniejszej w tym roku aktualizacji sytuacji w
transporcie kolejowym z Chin.
Podczas webinaru "Kolej z Chin 2021 - kiedy powrót na właściwy tor?",
poruszone zostaną kwestie, które nurtują obecnie przedsiębiorców
importujących z Azji:
Czy na kolei z Chin nadal można polegać
Co wpływa obecnie na stawki obowiązujące przy transporcie koleją z Chin

Jak wygląda przyszłość Nowego Jedwabnego Szlaku – kiedy powrót na
właściwy tor
Aby wziąć udział w webinarze, wystarczy zarejestrować się na:
https://www.mag.pl/kolej-z-chin-2021-kiedy-powrot-na-wlasciwytor/?fbclid=IwAR2f7qaKcDWXBRlq6NjU6o9KuVal094D3NcBlEcnXBxr17TUZ6TGUGUDGc

14. 6 października 2021 r., PARP „Spotkania B2B dla branży spożywczej na
targach Marketplace Austria Food & Beverages 2021, zapisy do 30 września
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza firmy zainteresowane nawiązaniem bezpośrednich
kontaktów z producentami i dostawcami wyrobów spożywczych z Austrii do
udziału w giełdzie kooperacyjnej podczas "Marketplace Austria Food &
Beverages 2021", która odbędzie się 6 października 2021 r. Spotkania zostaną
zorganizowane zarówno w formule online, jak i onsite w Wiedniu.
Jak to działa?








Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy,
którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym online;
Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na
stronie internetowej wydarzenia;
Z katalogu zarejestrowani uczestnicy do 30 września 2021 r. dokonują
wyboru firm, z którymi chcieliby umówić spotkania;
6 października 2021 r. odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych
indywidulanych spotkań online/onsite.

Taka formuła giełdy to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu
potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.
Uczestnikom przysługuje:


Wpis do katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,




Indywidualny harmonogram spotkań,
Pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania spotkań.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Marketplace Austria Food &
Beverages 2021 prosimy o zapoznanie się z informacjami i warunkami udziału w
wydarzeniu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie
internetowej wydarzenia.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Dodatkowe pytania dotyczące udziału w wydarzeniu prosimy kierować na
adres: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl
Szczegóły
wydarzenia:
https://www.een.org.pl/component/content/article/72521:spotkania-b2bdla-branzy-spozywczej-na-targach-marketplace-austria-food-beverages-2021zapisy-do-30-wrzesnia

15. 8-10 października 2021 r., Targi Kielce S.A., Ogólnopolskie Targi
Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz „DOM i
TY”, Kielce
Od materiałów po budowlanych po fachową architektoniczną pomoc
Kieleckie targi budowlane od lat stanowią obowiązkową pozycję w kalendarzu
mieszkańców naszego regionu. Nowa październikowa propozycja – DOM i Ty,
skierowana jest tradycyjnie do entuzjastów remontów i tworzenia nowego
lokum. W jednym czasie i w jednym miejscu znajdą oni firmy, które specjalizują
się w produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, ale także te,
których specjalnością są detale. Nie zabraknie więc półfabrykatów, poszyć
dachowych i drzwi, a z drugiej strony producentów luster, rolet, żyrandoli, czy
nietuzinkowych dodatków. Zgodnie z duchem czasu, na gości targów czekać
będzie oferta producentów i dystrybutorów pomp ciepła i paneli
fotowoltaicznych. DOM i Ty to projekt łączący część wystawową z pokazami i
poradami. Goście targów będą mogli uzyskać odpowiedź na budowlane i

dekoracyjne wątpliwości. W trakcie targów będzie można było podejrzeć pracę
parkieciarzy, otrzymać fachową pomoc w doborze drzwi i okien, czy
ubezpieczyć swoje lokum. Podczas targów pojawi się także oferta
deweloperów, skierowana do wszystkich, którzy marzą o własnym „m”. Rady
udzielą architekci, projektanci wnętrz, eksperci z zakresu kredytowania i
ubezpieczeń. Tu każdy, kto ma pytania i wątpliwości związane z branżą
budowlaną lub dekoratorską otrzyma rzetelną odpowiedź.
Dla amatorów piękna i zdrowego stylu życia
Oprócz odpowiedzi na wszelkie budowlane i wykończeniowe dylematy, na gości
targów czekają różnorodne strefy tematyczne. Jeśli cenisz sobie zdrowe
produkty z dobrym składem nie możesz przegapić ekspozycji poświęconej
ekologicznym kosmetykom i regionalnym potrawom. Producenci naturalnej
żywności proponować będą swoje wyroby w okazyjnych cenach. Miody z
różnych pasiek, smakowe sery czy domowe wina – nie będzie można się
oprzeć! Na fanów wyrobów hand made, czekać zaś będzie oferta strefy
rękodzielniczej. To właśnie tutaj znajdą się nietuzinkowe ozdoby i oryginalne
dodatki, które nadadzą wnętrzu niepowtarzalny charakter. To także doskonała
okazja do zakupu oryginalnych prezentów dla dzieci. Jak widać, na targach
DOM i TY każdy znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że równolegle odbywać
się będzie jesienna edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej
AGROTECH oraz Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi
LAS-EXPO.

16. 17-21 października 2021 r. PARP Polskie stoisko na Gitex Technology
Week w Dubaju dla branży ICT
Polskie firmy z branży ICT będą mogły skorzystać z promocji na stoisku podczas
najbliższej edycji targów Gitex Technology Week 2021 w Dubaju. Stoisko
zorganizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nazwa wydarzenia: Gitex Technology Week
Termin: 17-21 października 2021 r.
Strona wydarzenia: www.gitex.com

Lokalizacja: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej branży ICT wśród zagranicznych
odbiorców. Oferta stoiska skierowana jest do firm, które w targach Gitex biorą
udział jako zwiedzający lub wystawcy, jak również do tych, które nie wybierają
się na targi osobiście, ale byłyby zainteresowane promocją swojej oferty w
trakcie tego wydarzenia.
Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku
informacyjno-promocyjnym umożliwiamy:





skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla
potencjalnych partnerów biznesowych,
prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.),
wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych
ekranach (filmy promocyjne, prezentacje itp.).
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i zakwaterowania
podczas wydarzenia, jak również bilety wejściowe na targi Gitex.
Szczegółowe zasady korzystania ze stoisk zostaną określone po ogłoszeniu
przez organizatorów dokładnych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19,
jakie będą obowiązywały na terenie poszczególnych wydarzeń.
Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku
podczas Gitex 2021, piszcie na adres: monika_wysocka@parp.gov.pl

17. 8-12 listopada 2021 r., Singapore Fintech Festival, stoisko polskie
Singapore Fintech Festival to jedno z największych na świecie wydarzeń
dedykowanych branży fintech i szeroko pojętej technologii w sektorze
finansowym, w tym przede wszystkim takim zagadnieniom, jak blockchain,
sztuczna inteligencja, płatności mobilne, big data, machine learning,
czy cyberbezpieczeństwo operacji finansowych w sieci.
Ostatnia tradycyjna edycja wydarzenia, która odbyła się w 2019 r., przyciągnęła
ponad 60 tysięcy odwiedzających ze 140 krajów, którzy mieli okazję zapoznać
się z ofertą prawie 1000 wystawców z całego świata. Targi tradycyjnie goszczą
przedstawicieli największych na świecie instytucji finansowych, banków,
funduszy inwestycyjnych, instytucji publicznych, akceleratorów, inkubatorów
i przede wszystkim startupów.

W 2020 r. targi odbywały się w formie hybrydowej, która zgromadziło na żywo
i przed ekranami komputerów ponad 60 tysięcy uczestników ze 160 krajów.
Wydarzenie odbywało się 24 godziny na dobę przez 5 dni. Oficjalna strona
wydarzenia odnotowała w tym czasie prawie 3,5 miliona odsłon.
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 8-12 listopada.
Polskie stoiska
Celem organizacji stoisk jest promocja polskich firm, oferujących nowoczesne
rozwiązania dla branży finansowej, wśród zagranicznych odbiorców, w tym
potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest
wystawcą czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej
promocji na stoiskach. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy nie
biorące osobistego udziału w wydarzeniu.
Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskich stoiskach
informacyjno-promocyjnych umożliwiamy:


prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.),



wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych
ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.),



skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji
dla potencjalnych partnerów biznesowych.

Szczegółowe zasady korzystania ze stoisk zostaną określone po ogłoszeniu
przez organizatorów dokładnych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19,
jakie będą obowiązywały na terenie poszczególnych wydarzeń.
Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku
podczas:


Singapore
Fintech
Festival,
naadres: slawomir_biedermann@parp.gov.pl

piszcie

Szczegóły
wydarzenia: https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/314502,money_2020_sff
_2021.html

18. 15-18 listopada 2021 r., KIG, Targi ADIPEC 2021. Abu Dhabi International
Petroleum Exhibition & Conference, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Krajowa Izba Gospodarcza i MK Business Link, oficjalny i wyłączny
przedstawiciel ADIPEC w Polsce, zapraszają przedsiębiorców do udziału
w Polskim Pawilonie Promocyjnym podczas tegorocznej edycji targów ADIPEC,
która odbędzie się w dniach 15-18 listopada 2021 r. w Abu Dhabi w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
ADIPEC to jedne z najważniejszych na świecie targów dla branży ropy i gazu,
skupiające profesjonalistów z branży naftowej, gazowej i energetycznej. W
edycji 2021 ADIPEC organizatorzy zapowiadają udział ponad 2000 wystawców z
całego świata, 26 pawilonów narodowych i ponad 100000 odwiedzjących.
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem ADIPEC
2019, https://www.youtube.com/watch?v=0s9PJwT49aQ
Powierzchnia Polskiego Pawilonu organizowanego przez Krajową Izbę
Gospodarczą i MK Business Link – 72 m2 będzie współdzielona przez
wystawców z branży. Każdy uczestnik w ramach udziału w Polskim Pawilonie
będzie miał możliwość promocji swojej oferty, ekspozycji logotypu oraz
materiałów marketingowych, bezpośredniej prezentacji swoich rozwiązań
potencjalnym partnerom oraz skorzystania z wybranych narzędzi
marketingowych i promocyjnych.
Szczegóły dotyczące ADIPEC:
• oferta na udział w Pawilonie Krajowej Izbie Gospodarczej i MK Business Link
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza LINK do formularza,
następnie przekażemy dalsze szczegóły organizacyjne i kosztowe.
Kontakt
Agnieszka Salamończyk
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

19. 18 listopada 2021 r., PPH EWA-BIS, TUV SUD Polska, VIII Kongres
Bezpieczeństwa Żywności, Warszawa

Tegoroczna 8 edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem "Future
of Food". W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja obejmująca
m.in. udział:
– W ciekawych prelekcjach i panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych
potrzeb firm w zakresie innowacji w sesjach: certyfikacja, logistyka,
opakowania, produkcja pierwotna, nowoczesne technologie
– W prezentacjach produktów, usług i rozwiązań
ukierunkowanych na rozwój innowacji produktowych

technologicznych

Rejestracja: https://foodcongress.org/rejestracja/

20. 23-25 stycznia 2022 r., PARP, Giełda kooperacyjna podczas Wystawy
Światowej EXPO Dubaj 2021
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie
kooperacyjnej, która odbędzie się podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju,
w dniach 23-25 stycznia 2022 r.
Wystawy Światowe EXPO to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia
na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne
i turystyczne. EXPO 2021 w Dubaju odbędzie się między 1 października 2021 r.
a 31 marca 2022 r. To pierwsza tego typu wystawa w kraju arabskim. Będzie
miejscem prezentacji dorobku ponad 200 państw i organizacji
międzynarodowych.
Udział w giełdzie kooperacyjnej podczas EXPO umożliwi nie tylko nawiązanie
bezpośrednich kontaktów biznesowych z zagranicznymi partnerami,
ale też pozwoli się zapoznać z najnowocześniejszymi trendami
i technologiami prezentowanymi na wystawie.
Dla kogo?
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych
podmiotów oferujących swoje produkty i usługi w następujących sektorach
gospodarki:








motoryzacja i elektromobilność,
biotechnologia i technologie środowiskowe,
energetyka odnawialna,
zrównoważone budownictwo,
przemysł 4.0,
ICT

Na czym polega giełda?
Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym online, uzupełniają
wszystkie niezbędne informacje i wskazują swojego lokalnego partnera (PL –
Polish Agency for Enterprise Development [PARP]), a następnie określają profil
swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać;
Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie
internetowej giełdy;
Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi
chcieliby spotkać się podczas giełdy;
Po zamknięciu rejestracji (z reguły na kilka dni robocze przed rozpoczęciem
wydarzenia) system dokona automatycznego ustalenia agendy spotkań dla
każdego z zarejestrowanych uczestników. Każdy z uczestników otrzyma swoją
indywidualną agendę drogą mailową przed rozpoczęciem giełdy kooperacyjnej;
W dniach 23-25 stycznia 2022 r., przy ponumerowanych stolikach na terenie
Wystawy Światowej EXPO w Dubaju, odbędą się serie uprzednio
zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b.
Koszty
Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej wynosi 125 euro od osoby.
W tej cenie uczestnicy będą mieli zapewniony udział w spotkaniach b2b i
warsztatach tematycznych, możliwość wizyty w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
i firmach tam działających, a także bilet wejściowy na teren Wystawy
Światowej.
Szczegółowa instrukcja rejestracji na wydarzenie znajduje się tutaj.
Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj.
Dodatkowych informacji udziela:

Sławomir Biedermann, e-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl
Szczegóły wydarzenia:
https://www.een.org.pl/component/content/article/72039:gieldakooperacyjna-podczas-wystawy-swiatowej-expo-dubaj-2021-23-25-stycznia2022-r

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

21st

Century

Maritime

Silk

Road

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
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).

