Nr 11/2021

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.

Nowi członkowie Izby
JP Weber Sp. z o.o.
Od 2001 roku JP Weber wspiera decydentów we wszystkich fazach
prowadzenia działalności w Polsce – począwszy od założenia spółki, poprzez
kompleksowe inwestycje czy też transakcje, a skończywszy na restrukturyzacji i
likwidacji przedsiębiorstwa. Wszystkie nasze projekty firma realizuje w
interdyscyplinarnych zespołach, specjalizujących się w aspektach podatkowych,
prawnych czy też biznesowych.
Specjalizacja: Doradztwo biznesowe i transakcyjne:


Procesy inwestycyjne w zakresie nieruchomości, infrastruktury oraz innych
gałęzi przemysłu,



M&A, finansowanie międzynarodowe, krajowe rynki kapitałowe, dotacje i
fundusze,



Wyceny, Due-Dilligence, restrukturyzacja.

Specjalizacje kancelarii prawnej i podatkowej JP Weber:



Doradztwo prawne przy procesach inwestycyjnych,



Prawo korporacyjne oraz prawo umów w zakresie fuzji i przejęć a także
projektów restrukturyzacyjnych,



Kompleksowa obsługa w zakresie
produkcyjnych oraz firm z branży BPO,



Optymalizacja podatkowa w zakresie międzynarodowych i krajowych transakcji,
management reporting i doradztwo finansowo-księgowe.

prawa pracy dla

przedsiębiorstw

Celem JP Weber jest efektywna realizacja projektów oraz bezpieczeństwo i
zadowolenie Klientów.
JP Weber Sp. z o.o.
Rynek 39/40, 50-102 Wrocław
www.jpweber.com/pl

U członków Izby
7R S.A.
7R rozpoczął realizację pierwszego w województwie kujawsko-pomorskim
kompleksu magazynowego. W ramach 7R Park Bydgoszcz, na powierzchni
ponad 68 700 mkw., deweloper wybuduje dwa obiekty. Inwestycja jest już
częściowo skomercjalizowana. Wśród najemców znajdą się operator logistyczny
Rohlig Suus Logistics oraz ogólnopolska sieć sklepów Stokrotka.
7R sprzedał pierwszy etap 7R Park Łódź West II, projektu logistycznego
zlokalizowanego w centralnej Polsce. Nieruchomość została nabyta przez
Macquarie Asset Management w imieniu jednego z klientów inwestora, dla
którego świadczy usługi zarządzania majątkiem. To już szósta transakcja
Macquarie w ramach portfela 7R City Flex Last Mile Logistics, po zawartych od
września ubiegłego roku umowach kupna dotyczących obiektów w kluczowych
przemysłowych i miejskich lokalizacjach, w tym we Wrocławiu oraz w Gdańsku.
Spiżarnia, dystrybutor polskiej żywności do krajów Europy Zachodniej, wybierał
7R Park Lublin na lokalizację swojego nowego magazynu oraz biur. Firma zajmie

jeden z pięciu budynków planowanego parku logistycznego. Obiekt dla Spiżarni,
o powierzchni prawie 22 000 mkw., powstał w formule BTS i mieści trzy
nowoczesne chłodnie. Budynek zostanie oddany do użytku w grudniu 2021
roku.
ACTION S.A.
W trzecim kwartale br. marża w GK ACTION S.A. wyniosła 8,7 proc., zysk urósł o
ponad 50 proc., a przychody wzrosły o 16 proc. – Dzięki dywersyfikacji biznesu i
wykorzystywaniu synergii stale rośniemy i wypracowujemy bardzo dobre efekty
– mówi Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.
GK ACTION S.A. w trzecim kwartale 2021 wypracowała 10 355 tys. PLN zysku,
co stanowi wzrost o 54,5 proc. względem analogicznego okresu 2020. Poza
tym, w analizowanym kwartale br. skonsolidowane przychody ze sprzedaży
wyniosły 541 534 tys. PLN, co stanowi wzrost w stosunku do wartości sprzed
roku o 16,5 proc. Natomiast marża zwiększyła się do poziomu 8,69 proc. z 6,77
proc. za analogiczny okres zeszłego roku.
Colliers Polska
Komentarz na temat sytuacji na rynku magazynowym w 2021 r.:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/magazynow-buduje-sie-najwiecej-whistorii
Grupa CSL
Grupa CSL została nagrodzona tytułem „Symbol roku 2021 Transportu i
Logistyki”. tytuł „Symbol roku 2021” przyznany Grupie CSL za innowacyjny
rozwój biznesu i sukcesywne rozwijanie działalności w sektorze TSL
Komentarz Prezes Grupy CSL Laury Hołowacz na temat braku kierowców
zawodowych dla Business Insider:
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/praca-w-polsce-brakuje-120-tyskierowcow-zawodowych-jakiezarobki/5b6dpbs?fbclid=IwAR3QNWc2OUUBqa5gz9l-gyt0GyJhTDTRYUjhDhtSiyokanMNnMC-Vxsk7w
Morska Agencja Gdynia

Morska Agencja Gdynia, specjalizująca się w logistyce oraz transporcie
drogowym, kolejowym i morskim, zdecydowała się powiększyć wolumen
powierzchni magazynowej w parku Panattoni Tricity East o kolejne 7.100 mkw.
W procesie tym spółka kontynuowała współpracę z Cresa Polska.
Polish Forwarding Company (PFC)
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oraz wydłużony czas transportu
kolejowego do Małaszewicz, Polish Forwarding Company uruchomiło własne
połączenia drobnicowe przez kolejne przejścia graniczne do stacji Siemianówka
oraz Sławków. Połączenia alternatywne do Małaszewicz pozwalają na
poszerzenie portfolio oferowanych połączeń oraz uniezależnienie od sytuacji na
granicy Brześć-Terespol, gdzie występują kongestie, dzięki czemu wzrasta jakoś
i konkurencyjność ofertowanych usług. Dywersyfikacja połączeń pozwala na
skrócenie czasu transportu oraz dostarczaniu na czas towarów do importerów
w Polsce i Europie.
Pronar
Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sergiusz Martyniuk został uhonorowany
Nagrodą Indywidualną przyznawaną osobom wyróżniającym się wybitnymi
zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki w ramach Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP.
Gratulacje!
QubicGames S.A.
QubicGames S.A. w dniach 26 listopada – 31 grudnia 2021 r. zorganizował
największe wydarzenie dla graczy Nintendo Switch w 2021 r. – Winter Fest!
Oprócz nowych wydań gier takich jak Real Boxing 2 i Paradise Lost i
promocyjnych cen na gry, podczas Winter Fest można wygrać ponad 50 nagród
w konkursach.
https://qubicgames.com/winterfest/

Oferty Członków Izby
Oferty członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja dostępne są pod
linkiem: https://polandasia.com/oferty-partnerów/

Zachęcamy do przesyłania ofert na adres: info@polandasia.com.

Wydarzenia
2 listopada 2021 r.
W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Jakon omówienie procesów
inwestycyjnych firmy na Mazowszu.
2 listopada2021 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej
kierownictwem Polskiej Izby Gospodarczej Gastronomii.

Polska-Azja

z

3-5 listopada 2021 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja wydawca czasopism „Transport Manager”,
„Logistics Manager”, „Production Manager” wzięła udział w Targach
TransLogistica Poland w Warszawie.
4 listopada 2021 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska zorganizowała webinar
„Śniadanie z ekspertem: Kontrola jakości zabezpieczeń antykorozyjnych wg ISO
12944”.
4-5 listopada 2021 r.
I Forum Ekonomiczne UE-Azja Środkowa.
5-10 listopada 2021 r.
Targi China International Import Expo 2021.
5 listopada 2021 r.
W siedzibie GD Poland, firmy członkowskiej Izby Polska-Azja, spotkanie z
kierownictwem firmy i rozmowy o obsłudze firmy w przewozach z europejskich
portów, możliwościach uruchomienia z partnerami z Chin i Kazachstanu
regularnego połączenia tirowego Chiny- UE.
5 listopada 2021 r.
Telekonferencja przedstawicieli Izby Polska-Azja w sprawie udziału polskich
firm w inicjatywach budowy fabryk utylizacji baterii i odzysku cennych metali.

Omówienie potencjalnej współpracy z koreańskimi firmami w budowach
zakładów utylizacji odpadów komunalnych.
5 listopada 2021 r.
Premiera nowej gry od członka Izby Polska-Azja QubicGames S.A. – Om Nom
Run na Nintendo Switch.
https://www.nintendo.com/games/detail/om-nom-runswitch/?fbclid=IwAR3rBuMglq9Uud52SaH1VM2WSvSnwiSCl8y0rPk0m7qrvdcfy
v2Uc-uxLl4
6 listopada 2021 r.
Telekonferencje zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
samorządowcami z woj. Dolnośląskiego i Warmińsko-mazurskiego o ciekawych
terenach pod inwestycje.
8 listopada 2021 r.
W siedzibie GD Poland, firmie członkowskiej Izby Polska-Azja, spotkanie z
kierownictwem Sekcji Chiny, omówiono warszawski kalendarz targowy do
końca 2021 roku, ofertę GD Poland dla uzbeckich firm uczestniczących w
Targach Odzieżowych 1-3 grudnia 2021 r.
8 – 10 listopada 2021 r.
V edycja targów przemysłowych Warsaw Industry Week z udziałem Prezesa
Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego.
8 listopada 2021 r.
W Warsaw Ptak Expo w Nadarzynie spotkanie z kierownictwem Targów,
omówiono kalendarz targowy do końca 2021 roku, ofertę dla uzbeckich firm
uczestniczących w Targach Odzieżowych 1-3 grudnia 2021 r.
8-9 listopada 2021 r.
Konferencja branży spożywczej – Forum Rynku Spożywczego i Handlu.
9 listopada 2021 r.
Partner Izby Polska-Azja Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zorganizował
konferencję Pharma Ukraina on-line - możliwości polsko-ukraińskiej współpracy
w sektorze farmaceutycznym.

9 listopada 2021 r.
W siedzibie Ambasady Uzbekistanu spotkanie Prezesa Izby Polska-Azja Janusza
Piechocińskiego z JE Ambasadorem B. Babayevem i szefem Departamentu
Ekonomicznego. Omówiono przygotowania do przyjęcia licznej delegacji firm
uzbeckich sektora bawełnianego i skórzanego na Targi Odzieżowe 1-3 grudnia,
organizację spotkań B2B.
9 listopada 2021 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkania z przedstawicielami firm spożywczych.
Omówiono możliwości ekspansji spożywczych produktów ekologicznych na
rynek koreański i japoński.
10 listopada 2021 r.
Telekonferencja Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego z Partnerami
z Uzbekistanu: Uztexile Industry i Izbą Przemysłowo-Handlową Uzbekistanu.
Omówiono współpracę sektorów: odzieżowego, tekstylnego, wyrobów
skórzanych z uzbeckiej strony, techniki rolniczej i przetwórstwa z polskiej.
11 listopada 2021 r.
Firma
członkowska
Izby
Polska-Azja
EuroEnergoCommerce
była
współorganizatorem uroczystości SEMPER Et UBIQUE z okazji Narodowego
Święta Niepodległości. Izba Polska-Azja objęła to wydarzenie patronatem.
12 listopada 2021 r.
Serie telekonferencji Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego z
firmami zainteresowanymi spotkaniami z delegacja firm z Uzbekistanu w czasie
Targów Odzieżowych i Tekstylnych w EXPO Ptak 1-3 grudnia 2021 r.
12 listopada 2021 r.
Prezes firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Seris Konsalnet Tomasz Wojak
udzielił wywiadu w programie „Bezpieczny Biznes” w telewizji Biznes24 na
temat transformacji polskiego rynku usług bezpieczeństwa i ochrony pod
wpływem takich czynników, jak pandemia i wzrost płacy minimalnej.
https://konsalnet.pl/aktualnosci/transformacja-branzy-security-w-polscewywiad-z-tomaszem-wojakiem-prezesem-zarzadu-seris-konsalnetholding/?utm_campaign=socialmedia-MM

15 listopada 2021 r.
W siedzibie Hansei Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński wziął udział w
spotkaniu na temat potrzeb koreańskich firm w zakresie: elektromobilność,
utylizacja odpadów, nowe technologie, budownictwo.
15 listopada 2021 r.
Telekonferencja członków Izby w sprawie obsługi inwestorów nie tylko z Azji:
obsługa prawna, tereny inwestycyjne, poszukiwanie Partnerów, menedżerów i
pracowników.
16 listopada 2021 r.
Telekonferencja Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego z
Przewodniczącą Sekcji Turcja Anną Çoban z Çoban Legal Kancelaria Adwokacka.
Omówiono nowe możliwości współpracy z biznesem tureckim.
16 listopada 2021 r.
Konferencja PAIH „Biznes na rynku rosyjskim”.
16 listopada 2021 r.
Wykład Prezesa Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego „PERCEPCJA
KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ I LOBBYINGU PRZEZ POLITYKÓW”.
17 listopada 2021 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński wziął udział w dyskusji o Nowym
Jedwabnym Szlaku zorganizowanej przez SKN TSL z SGH.
17-18 listopada 2021 r.
34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER oraz 4. OZE Power z udziałem
Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego.
17 listopada 2021 r.
W Ambasadzie Uzbekistanu spotkanie Prezesa Izby Polska-Azja Janusza
Piechocińskiego z Szefem Departamentu Ekonomicznego.
17 listopada 2021 r.
Spotkanie Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego u członka Izby
Polska-Azja JAKON. Omówiono inwestycje Jakon na Mazowszu.

17 listopada 2021 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja wydawca czasopisma „Transport Manager”
zorganizowała webinar „Opony pod telematycznym nadzorem – znaczenie
monitoringu ciśnienia i stanu opon w firmie transportowej”.
18 listopada 2021 r.
Członek Izby Polska-Azja PPH EWA-BIS zorganizował VIII Kongres
Bezpieczeństwa Żywności 2021 w Warszawie pod hasłem „The Future of Food”
z Partnerem TUV SUD Polska – również członkiem Izby Polska-Azja.
18 listopada 2021 r.
Przedstawiciele Izby Polska-Azja uczestniczyli w pierwszej konferencji nowego
Ambasadora Chin w Polsce - JE Sun Linjianga.
18 listopada 2021 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska zorganizowała webinar
„Śniadanie z ekspertem: Wymagania AD 2000 HP0 dla wytwórców urządzeń
ciśnieniowych”.
18 listopada 2021 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński spotkał się z kierownictwem KOTRA
(Korea Trade-Investment Promotion Agency) w Warszawie. Omówiono
priorytety w 2022 we współpracy Polska-Korea, wykorzystanie potencjału
diaspory koreańskiej w Polsce. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel
firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Seris Konsalnet.
18 listopada 2021 r.
Na I Kongresie Produkcji Podstawowej spotkanie Prezesa Izby Polska-Azja
Janusza Piechocińskiego z kierownictwem Raben. Omówiono plany ekspansji
firmy na wschód, możliwości współpracy w zakresie potrzeb transportowych
firm diaspory azjatyckiej w Polsce.
18 listopada 2021 r.
Członek Izby Polska-Azja Grupa CSL współorganizowała IV edycję To Share
International Knowledge & Experience In Business w CKE Stara Rzeźnia.
18 listopada 2021 r.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zorganizowała konferencję Textile Ukraina
on-line, możliwości polsko-ukraińskiej współpracy w sektorze tekstylnym.
19 listopada 2021 r.
Spotkanie Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego z Przewodniczącym
Warszawskiej Izby Gospodarczej Markiem Traczykiem. Omówiono
przygotowania do Hybrydowych Targów Polsko-Chińskich 1-3 grudnia,
wykorzystaniu Portalu Jedwabnego Szlaku dla popularyzacji polskich firm i ich
oferty.
19-21 listopada 2021 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli
udział w Hackathonie organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną jako
mentorzy – do pomocy uczestnikom w rozwiązywaniu problemów związanych z
„Infrastructure and Smart Cities”.
21 listopada 2021 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ENPROM wzięli udział w
sympozjum CIGRE w Lublanie poświęconym przekształceniom systemu
infrastruktury elektroenergetycznej.
21 listopada 2021 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli
udział w drugiej edycji Qatar-Poland New Tech Forum w Katarze.
22 listopada 2021 r.
W Błoniu spotkanie Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego z
władzami miasta i przedsiębiorcami.
23-25 listopada 2021 r.
Międzynarodowe Targi Opakowań - Warsaw Pack i Targi Technologii
Spożywczych - Food Tech Expo.
24 listopada 2021 r.
Telekonferencja Prezesa Izby Polska-Azja
kierownictwem Fibrain z Rzeszowa.

Janusza

Piechocińskiego

z

24 listopada 2021 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego wziął udział w Kongresie
Nowoczesnej Dystrybucji, podczas którego odbył spotkania z przedstawicielami
firm sektora e-commerce
24 listopada 2021 r.
W firmie członkowskiej Izby Polska-Azja, GD Poland, odbyło się spotkanie
Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego z kierownictwem ChińskoPolskiej Izby Gospodarczej oraz przedstawicielami Raben Group o organizacji
przewozów do Azji Centralnej i Chin.
25 listopada 2021 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja MBB Logistics wraz z
władzami województwa lubuskiego wzięli udział w webinarze dot. projektu
Hainan Free Trade Port – rozwoju polskiego biznesu na wyspie Hainan i
chińskich inwestycji na terenie województwa.
25 listopada 2021 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja wydawca czasopisma „Logistics Manager”
zorganizowała w Poznaniu Konferencję „Digital Supply Chain” o logistyce nowej
generacji.
25 listopada 2021 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli
udział w Konferencji Spectralizm 2021 dla branży blacharsko-lakierniczej.
25 listopada 2021 r.
Forum Biznesu Tadżykistan – Polska.
25 listopada 2021 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński wziął udział w wydarzeniu
inauguracyjnym Fundacji Polsko-Nepalskiej oraz uczczenia 62 rocznicy
stosunków polsko-nepalskich.
26 listopada 2021 r.
Premiera nowej gry firmy członkowskiej Izby Polska-Azja QubicGames S.A. –
Real Boxing 2 na Nintendo Switch.

https://www.nintendo.com/games/detail/real-boxing-2switch/?fbclid=IwAR3zQr4qM1LJyzC2KPb694mXn7UmRad3Aq9hlyEBmSQipIBv
3lH0w7lVZ9Y
26 listopada 2021 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
Targach ReTech 2021 w Seulu.
26 listopada 2021 r.
Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z
Międzynarodową Fundacją Kultury i Dziedzictwa Turkijskiego zorganizowała
obchody 880. rocznicy urodzin wybitnego azerbejdżańskiego poety, filozofa i
myśliciela XII wieku Nizami Ganjavi. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele
Izby Polska-Azja.
28 listopada 2021 r.
Cyfrowa marka sportów motorowych należąca do firmy członkowskiej Izby
Polska-Azja ESE Entertainment była gospodarzem I Digital Motorsports World
Cup.
30 listopada 2021 r.
Prezesa Izby Polska-Azja Janusz Piechociński wraz z delegacją firm Izby spotkał
się z kierownictwem MBB Logistics i MW Logistics. Omówiono możliwości
współpracy.
30 listopada 2021 r.
Członek Izby Polska-Azja ENPROM wziął udział w Baltic Power Offshore Wind
Supply Chain Meeting 2021 przeznaczonym dla firm zainteresowanych
współpracą w ramach łańcucha dostaw dla wspólnego projektu budowy
morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN i Northland Power.

Nadchodzące wydarzenia
1. 7 grudnia 2021 r., godz. 9.00, PAIH, webinar "Możliwości eksportu polskich
jabłek na rynki wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej", on-line

Polskie jabłka jawią się jako jeden z głównych produktów eksportowych, jednak
ciągle, na wielu rynkach jest to produkt nieznany. Duże zapotrzebowanie na
produkty spożywcze w krajach regionu ASEAN otwiera przed polskimi
producentami jabłek nowe możliwości sprzedażowe.
Zapotrzebowanie na polskie, tradycyjne odmiany jabłek na świecie ciągle
rośnie. W 2020 r. eksport polskich jabłek wyniósł 660 tys. ton. Jednak zaledwie
niewielką część stanowił eksport do krajów rynku ASEAN (Wietnam, Malezja,
Singapur, Indonezja, Tajlandia). Możliwości importowe tamtejszego sektora
jabłek są perspektywiczne dla polskich producentów, choć wciąż nie
spenetrowane.
Najbardziej pożądanym produktem w krajach ASEAN są jabłka deserowe oraz
przetwory (soki jabłkowe, cydr, suszone jabłka). Nie oznacza to jednak, że inne
gatunki i odmiany jabłek nie mogą podbić lokalnych rynków! Ze względu na
duży popyt tamtych rynków jest to doskonały kierunek ekspansji polskich
producentów/dystrybutorów jabłek.
Zapraszamy na webinarium, podczas którego:


Poznasz specyfikę sektora jabłek oraz szans eksportowych dla polskich firm
w regionie ASEAN.



Zostanie przedstawiony potencjał biznesowy 5 krajów rynku ASEAN:
Singapuru, Indonezji, Malezji, Tajlandii i Wietnamu.



Omówione będą kwestie dostaw oraz wymagania prawne poszczególnych
państw.



Przedstawione zostaną narzędzia wsparcia w organizacji misji dla polskich
eksporterów.



Wskażemy najważniejsze wydarzenia promocyjne dla sektora w krajach
ASEAN.

Webinarium poprowadzą:


Adrian Gawłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu
KOWR,



Ngan Ho Thi Hanh, Business Development Manager Zagranicznego Biura
Handlowego PAIH w Ho Chi Minh City,



Victoria Nguyen, Ambasada RP w Hanoi,



Joanna Dopierała-Konkołowicz, Radca Ambasady RP w Singapurze,



Maja Justyna, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Singapurze,



Joanna Szwaja-Jacuta, firma „Sedno” (ekspertka rynkowa),



Piotr Firlus, Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Politycznego Ambasady RP w
Dżakarcie,



Jacek Kołomyjec, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w
Dżakarcie,



Jan Jakub Uziębło, Attaché ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w Kuala
Lumpur,



Przemysław Zaręba, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w
Kuala Lumpur,



Khairul Ridhwan, Business Development Manager Zagranicznego Biura
Handlowego PAIH w Kuala Lumpur,



Martin Wong, Procurement Manager, firma „Khaishen Trading Sdn Bhd”
(ekspert rynkowy),



Paweł Mokrzycki, Attaché ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w
Bangkoku,



Norbert Bąk, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Bangkoku.

Webinarium odbędzie się 7 grudnia o godz. 9:00 i będzie prowadzone w języku
polskim i angielskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej o
wydarzeniu: https://www.paih.gov.pl/20211207/webinarium_eksport_polski
ch_jablek_do_azji_poludniowo_wschodniej

2. 8 grudnia 2021 r., godz. 10.00, PAIH "Sesja Q&A - kwestie celne przy
eksporcie do Rosji", on-line

Kwestie celne przy eksporcie do Rosji zawsze budzą dużo wątpliwości. Jeżeli
masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi - przyjdź na wydarzenie i
zapytaj naszych ekspertów. W ciągu jednej godziny zaproszeni gości będą
odpowiadać na pytania dotyczące kwestii celnych oraz logistyki związanych z
rynkiem rosyjskim.
Zwracamy uwagę, że wydarzenie nie ma z góry ustalonego programu bądź
agendy. Nie będzie też klasycznej prezentacji ze strony prelegentów. Eksperci
będą na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania zadawane podczas spotkania.
Pytania mogą dotyczyć kwestii dotyczących odprawy celnej w Rosji, wysokości
cła, rodzaju transportu i logistyki, a także kwestii magazynowania i
przechowywania
towarów
na
terytorium
Federacji
Rosyjskiej.
Pytania można zadać poprzez formularz rejestrując się na wydarzenie bądź
bezpośrednio podczas spotkania. Jeżeli już teraz są gotowe pytania, zachęcamy
do wysyłania ich już teraz, żeby nasi eksperci mogli przygotować szerszą
odpowiedź.
Szkolenie poprowadzą:


Tatyana Koryakina, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w
Rosji,



Alexander Malinkin, Kierownik ds. sprzedaży, SO LOGISTICS,



Anna Pogldina, Kierownik departamentu odprawy celnej, SO LOGISTICS,



Vasilisa Dzehtsiarenka, Prezes polskiej firmy logistycznej, Clever Logistics sp.
z o.o.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku
polskim oraz rosyjskim (zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne).
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły
wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20211208/webinarium_kwestie_celne
_przy_eksporcie_do_rosji

3. 9 grudnia 2021 r., Transport Manager, Konferencja branży TSL "New
Horizons", Gdańsk
Okres przełomu roku to zawsze czas niepewności.
Co przyniesie rok 2022? Jakie nowości i zmiany„ zafunduje” managerom branży
transportu, spedycji i logistyki ustawodawca polski i unijny? Jakich zmian
prawnych, dotyczących firm transportowych należy oczekiwać w zbliżającym się
nowym roku? Co zmieni się w środowisku finansowym, w którym muszą
funkcjonować firmy transportowe?
My dostarczamy Ci rzetelne, obiektywne i niezależne informacje oraz wiedzę, a
Ty dzięki temu podejmiesz decyzje najkorzystniejsze dla Twojego biznesu.
Sięgnij poza horyzont tego roku. Zerknij w przyszłość i razem z Transport
Managerem bądź gotowy na nadchodzące zmiany. Bądź z nami i spójrzmy
razem na (i poza) nowe horyzonty 2022 roku.
Rejestracja i szczegóły wydarzenia: https://land.transport-manager.pl/newhorizons22

4. 14 grudnia 2021 r., godz. 9.15, PAIH webinar "Co trzeba wiedzieć o
specyfice ochrony praw własności intelektualnej w Chinach?", on-line
Rejestracja znaku towarowego w Chinach to podstawowe zagadnienie
ekspansji zagranicznej marki na rynek chiński. Podczas webinarium Polska
Agencja Inwestycji i Handlu przybliży Państwu sytuacje, jakie można napotkać
podczas rejestracji swojego znaku w chińskim urzędzie, i na które może nie być
przygotowany europejski przedsiębiorca i jego prawnik.
Zgłaszanie znaków towarowych w języku chińskim, przy którym przydaje się
świadomość znaczenia poszczególnych znaków chińskich i korzyści płynących z
wykorzystania konkretnego znaku, to nie jedyna cecha charakterystyczna
ochrony praw własności intelektualnej w Państwie Środka. Odpowiednie
wykorzystanie tych cech, a także zdawanie sobie sprawy ze specyfiki sposobu
rozpatrywania wniosków o rejestrację, unieważniania ich oraz wystosowywania
sprzeciwu w chińskich urzędach, może decydować o sukcesie lub problemach w
rejestracji marki w Chinach.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych prelegentów na chińskim rynku,
dowiedzą się Państwo, jak skutecznie wykorzystywać charakterystyczne cechy
chińskiego systemu ochrony praw własności intelektualnej.
Szkolenie poprowadzą:


Barbara Bujny, Kierownik Regionu, Centrum Eksportu, PAIH,



dr Joanna Matczuk, adwokat i rzecznik patentowy, IP Boutique,



Michał Bielewicz, doradca w obszarze IP i sprzedaży do Chin, Trademark
Partners.

Webinarium odbędzie się 14 grudnia o godz. 9:15 i będzie prowadzone w
języku polskim.
Rejestracja: https://www.paih.gov.pl/webinariumco_trzeba_wiedziec_o_prawach_wlasnosci_intelektualnej_w_Chinach
Szczegóły
wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20211214/webinarium_prawo_wlasno
sci_intelektualnej_chiny

5. 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
i technologiami prezentowanymi na wystawie.

trendami

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
Sławomir Biedermann, e-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl

udziela:

Szczegóły
wydarzenia: https://www.een.org.pl/component/content/article/72039:giel
da-kooperacyjna-podczas-wystawy-swiatowej-expo-dubaj-2021-23-25stycznia-2022-r

6. 16-18 lutego 2022 r., Targi Kielce, XIII Międzynarodowe Targi Zabawek i
Artykułów dla Matki i Dziecka KID'S TIME, Kielce
KIDS’ TIME 2022 – kolejna edycja targów producentów zabawek, wózków i
ubranek dla dzieci już w lutym
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Zabawek i Artykułów dla
Matki i Dziecka KIDS' TIME wyjątkowo odbyła się w terminie wrześniowym.
Zgromadziła 131 wystawców, a wśród zwiedzających znaleźli się
przedstawiciele branży dziecięcej z 22 krajów. Kolejna edycja wraca do swego
tradycyjnego lutowego terminu.
Podczas trzech dni hale wystawiennicze Targów Kielce znów wypełni bogata
oferta skierowana do firm działających w sektorze artykułów dla matki i
dziecka. Wydarzenie ma charakter B2B i przeznaczone jest wyłącznie dla
przedstawicieli branży. Udział w KIDS’ TIME 2022 już teraz zapowiedzieli
producenci i dystrybutorzy najważniejszych międzynarodowych marek wózków,
fotelików, zabawek, odzieży, mebli, tekstyliów i akcesoriów dla matki i dziecka.
Nie zabraknie również kluczowych instytucji i branżowych autorytetów z Polski i
zagranicy. Podczas wrześniowej, pandemicznej edycji wydarzenia

zaprezentowało się aż 131 firm z 6 krajów: Polski, Słowenii, Hiszpanii, Chin,
Czech i Niemiec. KIDS’ TIME 2021 odwiedziło niemal 1700 gości z 22 krajów. Już wiele lat się wystawiamy na tych targach, bardzo się cieszymy, że możemy
to zrobić ponownie po dość długiej przerwie – oceniła wrześniowe targi Anna
Gancarek z firmy Doctor Nap. – To jest bardzo potrzebna impreza. Dobrze, że
takie targi są. – dodała.
Bogata oferta produktów dla matki i dziecka
Na Targach Kids’ Time mają miejsce premiery rynkowe oraz prezentowane są
branżowe nowości i ciekawostki. To tutaj podpisywane są największe kontrakty
i umowy. Targi są także doskonałą okazją do spotkań firm z przedstawicielkami
blogosfery parentingowej z całej Polski. - Są to największe targi w Polsce tego
typu.
Formularz zgłoszeniowy dla wystawców: https://www.targikielce.pl/kidstime/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1
Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/kids-time

7. 23-24 lutego 2022 r., Targi Kielce, XXIV Międzynarodowe Targi Energetyki i
Elektrotechniki i XIX Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
Targi Enex od lat gromadzą najważniejszych przedstawicieli branży
odnawialnych źródeł energii oraz energetyki konwencjonalnej.
Targi Enex to jedno z niewielu wydarzeń w Polsce, które skupia jak w soczewce
całą branże energetyczną. Są tu najważniejsi producenci paneli
fotowoltaicznych, instalatorzy pomp ciepła, dilerzy samochodów elektrycznych,
firmy zajmujące się magazynowaniem energii, ale także te, trudniące się
energetyką tradycyjną.
Dzięki współpracy z ekspertami – przedstawicielami świata nauki i
przedsiębiorczości – Międzynarodowe Targi Odnawialnych Źródeł Energii nie są
tylko platformą nawiązywania relacji biznesowych, ale także wymiany
doświadczeń, myśli i pomysłów.
Targi Enex to miejsce premier dla wielu produktów. Marki decydują się pokazać
swoje nowości, prezentując je po raz pierwszy w Polsce właśnie na targach

Enex. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że tu spotkają się z najlepszym odbiorem
wśród branżowych zwiedzających. Dodatkowo organizatorzy dbają o to, aby
goście Targów Kielce nie tylko zapoznali się z ofertami wystawców, ale także
wzięli udział w dyskusjach, panelach i konferencjach.
Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele firm, takich jak zakłady energetyczne,
producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, specjaliści i naukowcy
z uczelni technicznych. Wśród zwiedzających nie brakuje również
przedstawicieli urzędów miast i gmin, którzy decydują o wydatkach
energetycznych branż.
Formularz
zgłoszeniowy
dla
wystawców: https://www.targikielce.pl/enex/dla-wystawcow/zamowienieformularza-zgloszeniowego-strona-1
Szczegóły
wydarzenia: https://www.targikielce.pl/enex/dlawystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1

8. 23-24 lutego 2022 r., Targi Kielce, V Międzynarodowe Targi Izolacji
4INSULATION
Targi 4INSULATION to platforma spotkań wytwórców materiałów,
producentów rusztowań i konstruktorów budowlanych z architektami,
przedstawicielami branży BHP i PPOŻ oraz instalatorami. Podczas zeszłorocznej
edycji mogliśmy przekonać się, że wydarzenie jest miejscem prezentacji
najnowszych technologii z zakresu izolacji: nowatorskich produktów
oraz innowacyjnych materiałów wykonanych w ekologiczny sposób.
4INSULATION to jedyne w Polsce targi dedykowane branży izolacji. Wydarzenie
jest więc najlepszym sposobem nawiązania kontaktów biznesowych z
przedstawicielami polskich, a także zagranicznych firm, które już dziś
potwierdziły swój udział w lutowej edycji. Organizatorzy targów tworzą
platformę łączącą producentów i dystrybutorów z potencjalnymi klientami, a
atmosfera panująca w kieleckim ośrodku sprzyja podejmowaniu biznesowych
decyzji.
Targi 4INSULATION są wydarzeniem coraz mocniej zakorzenionym w branży.
Udział w wystawie jest więc dobrym wizerunkowym posunięciem, które daje

możliwość prezentacji możliwości firmy na arenie polskiej i międzynarodowej.
To także dobra okazja na porównanie oferty z konkurencją, przeprowadzenie
bezpośrednich rozmów z obecnymi i potencjalnymi klientami; przedstawienie
portfolio produktowego, a także możliwość zdania pytań o bieżące potrzeby
branży.
Formularz
zgłoszeniowy
wystawców: https://www.targikielce.pl/4insulation/dlawystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1
Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/4insulation

dla

