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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. Zachęcamy także do przesyłania informacji o Państwach
ofertach, działaniach i wyróżnieniach na adres info@polandasia.com. Będziemy
je na bieżąco publikować na naszych stronach i w mediach społecznościowych.

Nowi członkowie Izby
R & S Sp. z o.o. Sp. k.
R&S jest polską firmą z 30-letnią tradycją. Firma specjalizuje się w produkcji
obudów metalowych, szaf kablowych dla telekomunikacji, teleinformatyki,
energetyki, elektroniki i telewizji kablowej, oraz innych elementów z blachy. W
ofercie R&S znajdują się pełne typoszeregi obudów stosowanych do budowy
nowych sieci kablowych oraz modernizacji już istniejących.
Firma posiada własne biuro konstrukcyjne. R&S pracuje także na dokumentacji
powierzonej przez klienta, zaś produkty konstruowane i produkowane są
zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. R&S inwestuje w
automatyzację produkcji, co przekłada się na większe możliwości produkcyjne
firmy.

R&S Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Lotniskowa 1, 39-300 Mielec
e-mail: ris@ris.com.pl
www.ris.com.pl

Brand Bear Sergii Redko
Brand Bear wchodzące w skład F1 Holding specjalizuje się w imporcie i
eksporcie towarów.
Firma organizuje dostawy do Europy oraz oferuje swoim Klientom dostęp do
dużych sieci europejskich, a także wsparcie w rozszerzeniu produkcji.
Brand Bear współpracuje z krajami azjatyckimi (Chiny, Wietnam, Tajwan), Rosja
oraz UE.
Firma jest dystrybutorem Amazon - dostarcza towar z Chin bezpośrednio do
europejskich oddziałów Amazona - Polska, Niemcy, Francja, Holandia,
Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania.
Brand Bear współpracuje również bezpośrednio z fabrykami w Chinach w
kierunku artykułów elektronicznych i akcesoriów. Firma ma również umowę
partnerską z fabryką sprzętu elektronicznego w Chinach.
Brand Bear sprzedaje towar o wartości około 3 mln Euro miesięcznie. Firma
posiada magazyny oraz istnieje możliwość ich rozbudowy.
Brand Bear Sergii Redko
ul. Kościuszki 33/303, 05-500 Piaseczno
e-mail: agro_promm@mail.ru
www.f1holding.com.pl

Happy Tacho Sp. z o.o.
Happy Tacho wchodzące w skład F1 Holding to firma usługowa zajmująca się
logistyką i spedycją firm transportowych z całej Unii Europejskiej, w tym m.in.
poszukiwaniem
nowych
kontrahentów,
zawieraniem
kontraktów,
pozyskiwaniem wykwalifikowanych wysokiej klasy kierowców, pełną
dokumentacją, obsługą księgową, analizą i raportowaniem czasu pracy oraz
pełną obsługą kadrową.
Happy Tacho Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33/120, 05-500 Piaseczno
e-mail: lena_sunrise@mail.ru
www.f1holding.com

U członków Izby
7R S.A.
Castorama, największa w Polsce sieć sklepów typu Home Improvement,
prowadząca sprzedaż produktów budowlano-wykończeniowych przez internet
oraz w 90 sklepach stacjonarnych na terenie kraju, wybrała nowoczesny obiekt
logistyczny 7R Park Łódź East I. Łączna powierzchnia jaką zajmie najemca to
ponad 36 000 mkw.
https://www.7rsa.pl/aktualnosci/castorama-wprowadza-sie-do-7r-park-lodzeast-i
W grudniu 2021 roku CBRE Investment Management sfinalizowało transakcję
nabycia Budynku D w centrum logistycznym 7R Park Beskid I. Obiekt oferuje 13
800 mkw. i jest w pełni skomercjalizowany – zajmują go dwaj najemcy. Tym
samym deweloper 7R sprzedał CBRE Investment Management w sumie cztery
budynki wchodzące w skład 7R Park Beskid I o łącznej powierzchni 58 300 mkw.
https://www.7rsa.pl/aktualnosci/7r-sfinalizowalo-transakcje-sprzedazyczterech-budynkow-kompleksu-logistycznego-zlokalizowanego-w-polsce-narzecz-cbre-im-na-zasadzie-transakcji-pozarynkowej

W 2021 roku firma 7R, polski deweloper obiektów magazynowoprodukcyjnych, oddał do użytku niemal 400 000 mkw. certyfikowanej
powierzchni, podwajając tym samym wynik sprzed roku. W ostatnich 12
miesiącach
7R
sprzedało
funduszom
inwestycyjnym
i
firmom
nieruchomościowym 17 projektów na łączna kwotę niemal 400 mln euro.
Wzrosła także liczba najemców dewelopera, który w 2021 r. wynajął niemal 500
000 mkw. Z kolei portfel nieruchomości, którymi zarządza 7R, przekroczył 1 mln
mkw.
https://www.7rsa.pl/aktualnosci/7r-z-rekordowymi-wynikami-w-2021-r-dwarazy-wiecej-zakonczonych-inwestycji-wzrost-przychodow-ze-sprzedazyobiektow-i-pol-miliona-wynajetej-powierzchni
7R, polski deweloper specjalizujący się w dostarczaniu klientom innowacyjnych
i ekologicznych powierzchni magazynowo-produkcyjnych, po raz kolejny
rozwija swoje portfolio na Śląsku. Obecnie trwa budowa centrum logistycznego
7R Park Mysłowice. Nowoczesny projekt składać się będzie z dwóch obiektów o
całkowitej powierzchni najmu liczącej ponad 59 000 mkw. Pierwszy etap
inwestycji zostanie oddany do użytku już w lipcu br.
https://www.7rsa.pl/aktualnosci/czas-na-myslowice-7r-rozwija-bazelogistyczna-na-gornym-slasku
Action S.A.
Action S.A. znalazła się w top 20 wyróżnionych firm w rankingu Partner Roku
Microsoft Devices & Services za FY21.
BKT Elektronik
Z początkiem 2022 BKT rozpoczyna realizacje dla potrzeb inwestycji Monitoring
miasta Szczecin. Zostaną tu zastosowane szafy dwupłaszczowe AluCab2 22U
(80 szt) wraz z wyposażeniem w elementy światłowodowej (12E) i miedzianej
(kat 6) transmisji danych, zestawy przeciwprzepięciowe dla systemów IP z
ochrona PoE. Szafy Zewnętrzne, AluCab to obudowy aluminiowe dedykowane
do pracy w przestrzeni publicznej, przy drogach, czy traktach kolejowych i
innych miejscach trudno dostępnych, których rolą jest zabezpieczenie urządzeń
elektronicznych i telekomunikacyjnych przed działaniem czynników
zewnętrznych takich jak deszcz, śnieg, kurz czy pył
ESA logistika Polska

ESA logistika z została nagrodzona złotym medalem w rankingu EcoVadis w
zakresie zrównoważonego rozwoju.
ESE Entertainment
ESE
Entertainment
Corporate
Update
and
2022
Outlook:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/01/06/2362381/0/en/ESE-Entertainment-Provides-CorporateUpdate-and-2022Outlook.html?fbclid=IwAR2_efk5EjHQJWkwAd87384wDWESvbY4I2r2t8jnk_PBq
ABQwg8x7yKlPsA
ESE Entertainment uruchomiła nowy dział swojej działalności, skupiający się na
rozszerzeniu istniejących produktów i usług biznesowych na metaverse.
Więcej:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/01/24/2371513/0/en/ESE-Entertainment-to-Enter-Metaversewith-New-Business-Division.html?fbclid=IwAR2BQcWZ9kOfa5luzdVAPT2AFk9BOS34MYQysnl62zabGzS3kdBvTxdh7Y
W
styczniu
2022
roku
organizacja
ESE
podsumowała
projekt SkillzVault realizowany na 5 rynkach. Projekt miał charakter
gamingowe talent show. SkillzVault to wyjątkowy turniej w grę mobilną PUBG
Mobile, który został zorganizowany w pięciu krajach: Korei Południowej,
Japonii, Chinach, Wietnamie oraz Brazylii. Cały turniej trwał łącznie 125 dni, a
produkcja angażująca około 40 osób, zajęła 47 dni produkcyjnych. Na potrzeby
marketingowe projektu powstało ponad 140 filmów i blisko 80 animacji, a
Social Media projektu wygenerowały około 540 postów na platformach takich
jak:
Facebook,
Instagram,
Twitter
czy
Tiktok.
Marketingowo SkillzVault wygenerował zasięg globalny 11 771 113, przy
dotarciu strony internetowej projektu do 85 772 unikalnych użytkowników.
Niezbędne okazało się też wsparcie medialne ze strony dziesięciu influencerów.
Produkcja wideo i animacji przy SkillzVault była ogromnym przedsięwzięciem.
Do samego projektu stworzono ponad 140 filmów i blisko 80 animacji.
https://drive.google.com/file/d/1strDoNGc1A01eWVJLUajxamBXXw2GGq/view
Jakon

Jakon poszerza ofertę hal produkcyjnych i magazynowych, w związku z tym
rozpoczął realizację kolejnych obiektów. Tym razem nieruchomości powstają w
Śremie przy ul. Grunwaldzkiej. Łączna powierzchnia realizowanych obiektów
wyniesie 14 000 mkw. Dostępne będą niezależne hale o metrażach od 780
mkw, a także moduły produkcyjno-magazynowe o powierzchniach od 975 mkw.
JP Weber
Zachęcamy do słuchania podcastu JP Weber, w którym Zespół JP Weber na
bieżąco prezentuje różne raporty, komentarze i opracowania na temat
przepisów, rynku i inwestycji: https://anchor.fm/jpweber/
MBB Logistics
MBB Logistics znalazła się w prestiżowym gronie „Diamentów Forbes 2022”.
https://mbblogistics.pl/m-b-b-logistics-z-diamentem-forbesa2022/?fbclid=IwAR3PpWGudvPlxDHzjRUpeq2Wxm2i96zvi1vHmBbePhqGMIzjMfxR-J21cY
Mentor S.A.
Mentor S.A. w nowym roku otworzył dwa nowe oddziały: w Kaliszu i w Zielonej
Górze.
Mentor S.A. został nagrodzony tytułem Mecenasa Toruńskiego Sportu 2021
przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego.
QubicGames S.A.
QubicGames S.A. w styczniu zaprezentował swoją najnowszą grę Eufloria HD –
wciągającą grę strategiczną, w którą może zagrać każdy. Gra oferuje pięknie
zrealizowany wszechświat renderowany w wyjątkowym i fascynującym stylu.
Gracz może zaangażować się w eksplorację kosmosu, podbój, wzrost roślin i
ewolucję biomechaniczną. Podbić asteroidy w głębokim kosmosie i wykorzystać
ich zasoby, aby hodować i pielęgnować półorganiczne rośliny i stworzenia.
Więcej: https://www.nintendo.com/games/detail/eufloria-hd-switch/
TUV SUD Polska

Od listopada 2021 r. TÜV SÜD Polska została wpisana na listę Jednostek
Notyfikowanych w zakresie dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE. Uznanie przez
Komisję Europejską Notyfikacji dla TÜV SÜD Polska gwarantuje klientom
współpracę z cenioną na poziomie międzynarodowym marką, bezpieczeństwo
oraz najwyższy poziom świadczonych usług.
TÜV SÜD Polska, w ramach działalności Jednostki Notyfikowanej nr 2527
oferuje przeprowadzenie procesu oceny zgodności zakresie:
 kontroli końcowej dźwigów według załącznika V dyrektywy 2014/33/UE
(tzw. moduł F),
 weryfikacji jednostkowej dźwigów według załącznika VIII dyrektywy
2014/33/UE (moduł G).

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
3 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
przedstawicielami chińskiego inwestora poszukującego w strefie przemysłowej
hali minimum 2 tysiące m2.
3 stycznia 2022 r.
W siedzibie GD Poland spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja z Przewodniczącym Sekcji Chiny Izby Polska-Azja Felixem Wang.
Omówiono budowę sieci przedstawicielstw polskich firm w Chinach, aktualne
problemy transportowe i prawną obsługę chińskich inwestycji w Europie
Centralnej.
5 stycznia 2022 r.

Telekonferencje przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
przedstawicielami dyplomacji ekonomicznej krajów Azji Centralnej o
konsekwencjach dla tych krajów wejścia w życie umowy o regionalnym
kompleksowym partnerstwie gospodarczym (RCEP).
5 stycznia 2022 r.
Telekonferencja przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
członkami Izby z Sektora E-sport. Omówiono nowe tendencje w europejskim esport, możliwości wykorzystania gier dla promocji polskich produktów
spożywczych.
5-6 stycznia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli
udział w EU-India Technology Pitching Day.
6 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
działającym na polskim rynku przedsiębiorcą z Iraku. Omóiono możliwości
wykorzystania polskiego zaplecza dystrybucyjnego e-commerce w reeksporcie
do Niemiec i Holandii suchych produktów z krajów arabskich.
10 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
nabywcami towarów azjatyckich w GD Poland w Wólce Kosowskiej.

z

11 stycznia 2022 r.
W Ostrołęce spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej PolskaAzja z miejscowymi przedsiębiorcami. Omówiono sytuację w regionie, potrzeby
kadrowe i edukacyjne firm eksportujących do krajów Azji.
11 stycznia 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
firmami poszukującymi pracowników z Azji.
12 stycznia 2022 r.

Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z chińskim
inwestorem: omówienie zasad współpracy, poszukiwanie polskich Partnerów
dla uruchomienia produkcji półproduktów dla substancji chemicznych finalnie
potrzebnych do produkcji leków.
12 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
Kierownictwem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej: omówiono potrzebę
uruchomienia dzięki przedstawicielom Izby w Chinach systemu weryfikacji
partnerów handlowych, spotkania z przedstawicielami polskich mleczarni.
12-13 stycznia 2022 r.
Targi Rolnicze w Warsaw EXPO PTAK.
12 stycznia 2022 r.
Na Targach Rolnictwa w EXPO Ptak w Nadarzynie. Spotkania przedstawicieli
Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z potencjalnymi polskimi dostawcami
do Azji Centralnej.
12 stycznia 2022 r.
Wywiad Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Janusza Piechocińskiego w
#OnetOpinie red. A. Stankiewicza.
Link
do
odcinka:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj
a&uact=8&ved=2ahUKEwiu3vq9oeH1AhUD_CoKHZTFBz8QwqsBegQIAxAB&url
=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDwxUaGwnl9I&usg=
AOvVaw1eMBy2kjxpHrrMQeSVrnB1
12 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli
przedstawicielami Lakma.

Izby

Przemysłowo-Handlowej

Polska-Azja

z

13 stycznia 2022 r.
Spotkanie
przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
przedsiębiorcami z powiatu wołomińskiego.

14 stycznia 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
mazowieckim biznesem z powiatu płockiego i płońskiego z udziałem
potencjalnych inwestorów z Chin. Omówiono możliwości eksportu zbóż do
Zachodniej Afryki.
14 stycznia 2022 r.
Telekonferencja przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
sektorem produkcji tytoniu.
15 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej
inwestorami chińskimi w Wólce Kosowskiej.

Polska-Azja

z

17 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z Prezesem
Warszawskiej Izby Gospodarczej Markiem Traczykiem. Omówienie planów
działanie obu Izb w I półroczu 2022 roku.
17 stycznia 2022 r.
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński udzielił
wywiadu Agencji Informacyjnej Xinhua, w którym m.in. przedstawił realizowany
z diasporą biznesu chińskiego na Mazowszu Projekt Centrum Polska-Azja,
omówił działania promujące Olimpiadę Zimową w Pekinie i udział w niej
polskich sportowców, przedstawił wspólne działania Izby Polska- Azja z
Warszawską Izbą Gospodarczą i Polsko-Chińską Izbą Gospodarczą.
Link do wywiadu: https://silkroadpoland.pl/2022/01/janusz-piechocinski-dlaagencji-xinhua/
17 stycznia 2022 r.
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński wziął
udział w programie #mypolitics „Czas Premierów”, gdzie mówił m.in. o
aktualnej sytuacji gospodarczej Polski.
Link do programu: https://www.youtube.com/watch?v=FbVYs3qSR9k

18 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja w siedzibie
członka Izby Polska-Azja Seris Konsalnet z kierownictwem firmy. Omówiono
przygotowania do spotkania Sekcji Transport-Spedycja-Logistyka przygotowania do pakietu elektro mobilności, nowe technologie w transporcie,
technika monitoringu i bezpieczeństwa na drogach i kolei.
18 stycznia 2022 r.
Spotkania z przedstawicielami nowych firm członkowskich Izby Polska-Azja.:
Brand Bear Sergii Redko i Happy Tacho Sp. z o.o. Omówiono wykorzystanie
potencjału w ramach projektu Centrum Polska-Azja -GD Poland i MBB Logistics
w dystrybucji polskich produktów eksportowych.
18 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
kierownictwami firm budowlanych w sektorze energetycznym. Omówienie
sytuacji na rynku wobec zagrożenia brakiem szybkiego dostępu do środków z
polskiego KPO oraz współpracy na budowach kapitału koreańskiego i
japońskiego.
18 stycznia 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z członkami
Izby:
- omówienie problemów transportowych Azja-UE;
- przygotowanie do promocji polskich firm w serii materiałów dla chińskich
agencji prasowych;
- wykorzystanie potencjału MBB i MW Logistics w e-commerce.
19 stycznia 2022 r.
W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja GD Poland spotkanie
poświęcone Olimpiadzie Pekin 2022, promocji realizowanej przez diasporę
Chińską w Polsce wydarzeń sportowych, kultury i historii Chin.
Omówienie nowych planowanych inwestycji chińskich na Mazowszu.
19 stycznia 2022 r.

Telekonferencja przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
kierownictwem Lakma.
19 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
potencjalnymi dostawcami olejów konopnych do krajów azjatyckich.

z

20 stycznia 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja
„Jak zautomatyzować
i
przyspieszyć rozliczanie
po 02.02.2022?”.

Transport Manager
płac
zagranicznych

20 stycznia 2022 r.
Telekonferencja przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
pracownikami Naukowymi UMCS nt. pracy doktorskiej o kulturze biznesu
krajów azjatyckich.
21 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
przedstawicielami Holdingpro w GD Poland. Omówiono możliwości współpracy
w zakresie e-commerce i obsługi logistycznej.
21 stycznia 2022 r.
Seria spotkań przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
dużymi importerami kosmetycznych artykułów z Korei. Przedstawiono polskie
produkty do eksportu na Azję.
24 stycznia 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja nt.
możliwości eksportu polskich wyrobów mleczarskich do Serbii,
importu pracowników z Uzbekistanu dla polskiego przemysłu.
24 stycznia 2022 r.
Wymiana ofert z chińskimi firmami poszukującymi partnerów biznesowych w
Polsce.

25 stycznia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli
udział w Silesia Connect #5 – Smart Citizens of the Future Cities: spotkaniu o
projektowaniu inteligentnych miast przyszłości i nowych technologiach.
26 stycznia 2022 r.
Z okazji świat Narodowych Związek Australijski Dzień Australii (1788) i
Republika Indii Dzień Republiki (1950) Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja Janusz Piechociński skierował życzenia i pozdrowienia do JE
Ambasadorów.
26 stycznia 2022 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński wziął udział w spotkaniach z firmami
z sektora mięsnego na Kujawach.
27 stycznia 2022 r.
Webinar PAIH "Twój biznes w Rosji - 2022”.
28 stycznia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
Targach USCC w Austin w Teksasie.
29 stycznia 2022 r.
Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział w
spotkaniu w Wólce Kosowskiej z inwestorami z Chin.
29-30 stycznia 2022 r.
Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zorganizowana przez członka
Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A.
30 stycznia 2022 r.
Wykład Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja „Transport w handlu
międzynarodowym i gospodarce Polski” na studiach podyplomowych Transport
na SGH.

30 stycznia – 2 lutego 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja PPH EWA-BIS wzięli udział
w ISM Cologne Sweets and Snacks Trade Show w Kolonii.
31 stycznia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
kierownictwem dwóch prywatnych Uczelni Wyższych w Warszawie.
Omówiono:
- kierunki studiów dla studentów z Azji;
- możliwości wymiany naukowej;
- uruchomienie studiów podyplomowych dla diaspory azjatyckiej w Polsce.
31 stycznia 2022 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński złożył życzenia z okazji Lunarnego
Nowego Roku przedsiębiorcom pochodzenia azjatyckiego w Wólce Kosowskiej.

Nadchodzące wydarzenia
1. 3 lutego 2022 r., PAIH, webinar Twoja marka w Chinach - sesja Q&A
Szóste webinarium z cyklu szkoleń, dotyczących rejestracji znaku towarowego
w Chinach, będzie miało formę podsumowania najważniejszych zagadnień
poprzednich webinariów wraz z pytaniami od słuchaczy i odpowiedziami
ekspertów.
Tematyka dotychczasowych szkoleń obejmowała zagadnienia:


rejestracji marki w Chinach i ogólnej specyfiki chińskiego systemu
ochrony znaków towarowych,



tworzenia i ochrony chińskich odpowiedników znaków towarowych,



rejestracji w klasach produktowych z uwzględnieniem chińskich
realiów rynkowych,



odzyskiwania praw do znaku towarowego w Chinach,



ochrony praw własności intelektualnej w Chinach.

Podczas szóstej odsłony cyklu poświęcimy 25 min na podsumowanie tematów
omawianych w ubiegłym roku, a kolejne 35 min będzie sesją pytań i odpowiedzi
(Q&A) na nurtujące Państwa kwestie. Zachęcamy do nadsyłania pytań w
momencie rejestracji na wydarzenie.
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 3 lutego o godz. 9:15 i będzie prowadzone w języku
polskim.
Webinarium "Twoja marka w Chinach - sesja Q&A" jest częścią cyklu “Twoja
marka w Chinach. Cykl praktycznych wykładów”, organizowanego dla
przedsiębiorców rozważających ekspansję na rynek chiński.
Szczegóły
wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20220203/webinarium_twoja_marka_
w_chinach

2. 15 lutego 2022 r., godz. 10.00, TUV SUD Polska, webinar „Śniadanie z
ekspertem: BRC Global Standard for Agents & Brokers – zmiany w wersji 3”,
bezpłatny
Serdecznie zapraszamy na pierwszy w 2022 r. #bezplatnywebinar
#sniadaniezekspertem, który odbędzie się 15 lutego 2022r. w aplikacji Teams o
godz.:10:00.
Tematem przewodnim spotkania będzie:
BRC GLOBAL STANDARD FOR AGENTS & BROKERS-ZMIANY W WERSJI 3.

Agenda Spotkania:
Wprowadzenie do BRC GS A&B
Zmiany w wymaganiach wynikające z wersji 3.
Pytania i dyskusja
Spotkanie dedykowane jest:
osobom odpowiedzialnym za nadzór nad systemem,
osobom odpowiedzialnym za procesy handlowe,
osobom i firmom zainteresowanym wdrożeniem i aktualizacją systemu w
firmie.
Spotkanie poprowadzi CEO TÜV SÜD Polska Mieczysław Obiedziński.
Szczegóły
wydarzenia
i
rejestracja:
https://www.tuvsud.com/plpl/wydarzenia/-brc-global-standard-for-agents-i-brokers-zmiany-w-wersji3?fbclid=IwAR0NkbJl4iCIZOjm5ypZBNQGX7bYo_EsX2KE89BD2cQJY6hw94C_3
9wo8-Y

3. 15-18 lutego 2022 r., PARP, Japanese Food and Beverage Days: spotkania
b2b online dla branży spożywczej, rejestracja do 8 lutego!
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza importerów i kupców z branży spożywczej do
udziału w wirtualnej giełdzie kooperacyjnej Japanese Food and Beverage Days
2022, która odbędzie się w dniach 15-18 lutego 2022 r.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy firmy z sektora spożywczego
zainteresowane nawiązaniem współpracy, w szczególności z firmami z Japonii,
w następujących kategoriach produktowych:


żywność w puszkach, żywność konserwowana,



wyroby cukiernicze, japońskie słodycze, czekolada,



żywność specjalistyczna,



żywność suszona,



napoje alkoholowe (wino, piwo, sake, awamori, etc.),



herbata, kawa



soki owocowe/warzywne,



napoje organiczne.

Jak działa giełda kooperacyjna?


Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy,
którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym
online;



Dane zarejestrowanych firm umieszczane są
online dostępnym na stronie internetowej wydarzenia;



Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z
którymi chcieliby odbyć wirtualne rozmowy;



W dniach 15-18 lutego 2022 r. odbędą się online serie uprzednio
zaaranżowanych indywidulanych spotkań

w katalogu

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Japanese Food and Beverage Days
2022 prosimy o zapoznanie się z informacjami i warunkami udziału w
wydarzeniu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie
internetowej wydarzenia.
Termin rejestracji upływa 8 lutego 2022 r.
Dodatkowych
informacji
udziela
Agnieszka
mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Promianowska,

e-

Szczegóły
wydarzenia: https://www.een.org.pl/component/content/article/77714:spot
kania-b2b-online-dla-branzy-spozywczej-z-japonskimi-firmami-rejestracja-do8-lutego

4. 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. 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

5. 22 lutego 2022 r., godz. 11.00, PAIH, webinarium Odprawy celne dla
eksporterów eCommerce, on-line
Handel eCommerce rozwija się z zawrotną prędkością a Polscy przedsiębiorcy
poszukują nowych źródeł dochodu poza granicami kraju, zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii. Od ponad roku polscy eksporterzy borykają się z utrudnieniami w
przepływie towarów między Unią Europejską, a Wielką Brytanią. Dodatkowe
zmiany wdrożone od stycznia wymusiły na eksporterach jeszcze wyższy poziom
zorganizowania całego procesu sprzedaży.
Podczas ostatniego webinaru zaproszeni eksperci omówili te styczniowe zmiany
oraz jak wpłynęły one na procedury w firmach. Nagranie z poprzedniego
spotkania dostępne pod linkiem.
O czym porozmawiamy


Czym różnią się należności celne od należności podatkowych?



Kto ma obowiązek zapłaty tych należności?



Czy bardziej opłaca się handlować na własnej platformie czy może na
innej jak Amazon czy eBay?



Jak wypełnić dokumenty odprawy celnej, gdy część towaru pochodzi z
Chin?

Dla kogo jest to spotkanie


polscy eksporterzy wysyłający towary do Wielkiej Brytanii



firmy zainteresowane ekspansją do Wielkiej Brytanii



przedsiębiorcy poszukujący do współpracy agencji celnej

Plan spotkania


11:00 - Otwarcie, Bart Kowalczyk, PBLINK



11:05 - "Jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspomaga polskich
eksporterów na rynku Wielkiej Brytanii". Rafał Owczarek, Kierownik,
Zagraniczne Biuro Handlowe - Londyn / Dublin, Polska Agencja
Inwestycji i Handlu (PAIH).



11:10 - "Jak rozwija się handel eCommerce między Polska a Wielką
Brytanią po Brexicie". Piotr Kubalka, J. Dauman and Dauman Logistics.



11:15 - Eksperci od odpraw celnych między Polską a Wielką Brytanią
odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania.



12:00 - Zakończenie

Szczegóły
wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20220222/webinar_odprawy_celne_dl
a_eksporterow_ecommerce

6. 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/dlawystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego-strona-1
Szczegóły
wydarzenia:
https://www.targikielce.pl/enex/dla-wystawcow/zamowienie-formularzazgloszeniowego-strona-1

7. 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
dla
wystawców:
https://www.targikielce.pl/4insulation/dla-wystawcow/zamowienieformularza-zgloszeniowego-strona-1

Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/4insulation

8. 1 marca 2022 r., Transport Manger, Konferencja New Challenges'22,
Katowice, bezpłatne
Tak jak rok temu, tak i teraz strategie rozwoju na najbliższy rok, dwa i trzy lata
trzeba opracowywać wariantowo – w zależności od progresji pandemicznej
rzeczywistości i nakładających się na nią dodatkowych czynników chaosu, czyli
np. trendów wywołanych regulacjami Pakietu Mobilności.
To właśnie zapisy tego aktu prawnego, które zaczną obowiązywać 2 lutego
2022 r., będą dla przewoźników międzynarodowych największym wyzwaniem
w 2022 roku.
Managerowie podejmują decyzje, a Transport Manager dostarcza niezależnych,
rzetelnych i fachowych informacji, dzięki którym Wasze działania, plany i
strategie są obarczone mniejszym ryzykiem – JESTEŚCIE BLIŻSI SUKCESU.
Co zyskasz, biorąc udział w konferencji?
 Poznasz innowacyjne metody motywowania Twojego zespołu do
myślenia, działania i kreatywności.
 Uzyskasz unikalną wiedzę o nowych obowiązkach, związanych z wejściem
w życie najbardziej restrykcyjnych zapisów Pakietu Mobilności.
 Zdobędziesz informacje, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości Pakietu
Mobilności, zarówno gdy przewozisz flotą ciężką, jako i lekką (do 3,5 t
dmc)
 Wyjaśnimy jak uniknąć zagrożeń związanych z rozładunkiem towarów i z
tym jak wielką chrapkę na Twoje pieniądze ze zwrotu Mautu mają
zleceniodawcy transportowi.
Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://land.transport-manager.pl/newchallenges-22

9. 2 marca 2022 r., godz. 13.00, Morska Agencja Gdynia, webinar „Ile kosztuje
kontener? Dlaczego tak drogo?”, bezpłatne

Michał Latoch – Dyrektor Pionu Spedycji Morskiej Agencji Gdynia wspólnie z
Karoliną Zarębską – Specjalistką ds. zakupu frachtu morskiego dokonają
pierwszej w 2022 roku aktualizacji rynku frachtu morskiego.
Podczas półgodzinnego spotkania prezenterzy MAGu odpowiedzą m.in. na
poniższe pytania:


Ile obecnie kosztuje transport kontenera morskiego?



Dlaczego jest drogo?



Czy możemy spodziewać się obniżki, zwyżki lub stabilizacji cen?



Czy polscy przedsiębiorcy znaleźli alternatywę dla importu morskiego z
Chin?



Jak radzić sobie z drożyzną w transporcie morskim?

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://www.mag.pl/ile-kosztujekontener-dlaczego-takdrogo/?fbclid=IwAR3UKIBEnBt7m0NUgOn3G_GBduZvEY0SVesKh06Q5THWgqfUxLSj4l_pV4

10. 17-19 marca 2022 r., PARP, Targi ExpoMed 2022, polskie stoisko, Stambuł
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza polskie firmy i
startupy z branży medycznej do udziału i nieodpłatnego skorzystania z
polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego, które zostanie zorganizowane
na targach ExpoMED 2022 odbywających się w dniach 17-19 marca 2022 r. w
Stambule w Turcji.
Targi ExpoMED to największa impreza targowa w Turcji i Eurazji, na której
prezentowane są najnowsze rozwiązania i produkty z zakresu elektromedycyny
i technologii medycznych, IT w branży medycznej i zdrowotnej, sprzętu
diagnostycznego i laboratoryjnego, fizjoterapii i technologii ortopedycznej oraz
produktów jednorazowego użytku. Dzięki obecności na targach ExpoMED
można śledzić najnowsze trendy medyczne i wydarzenia naukowe.
Celem organizacji stoiska jest promocja oferty polskich firm działających w
branży medycznej wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych

inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest wystawcą na danym
wydarzeniu, czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej
promocji na polskim stoisku.
Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku
umożliwiamy:


wyświetlanie filmów promocyjnych na dostępnych ekranach,



skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań z wybranymi
partnerami biznesowymi,



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

Swoje materiały mogą przesyłać również firmy, których przedstawiciele nie
biorą osobistego udziału w imprezie.
Informujemy, że wszystkie firmy zainteresowane skorzystaniem z powyższej
oferty, we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania oraz
biletów wstępu na targi.
Firmy zainteresowane skorzystaniem z polskiego stoiska prosimy o kontakt z
Małgorzatą Brodzicką, malgorzata_brodzicka@parp.gov.pl
Szczegóły
wydarzenia: https://medical.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/315840,polskiestoisko-na-targach-expomed-2022-.html

11. 18-20 marca 2022 r., Targi Kielce, XXVII Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej AGROTECH
Największe w Polsce Targi Techniki Rolniczej wracają do swojej tradycyjnej
daty. Już od 18 marca, po raz 27 producenci najlepszych maszyn
rolniczych zaprezentują się w Targach Kielce. Co roku kielecki ośrodek
wystawienniczy odwiedza tysiące zwiedzających z całej Polski.
Agrotech to najbardziej lubiane targi polskich gospodarzy. W halach
wystawienniczych zobaczyć można gamę produktów, niezbędnych do pracy na

roli. Krajowi i zagraniczni liderzy branży prezentują najnowszy sprzęt - od bron
talerzowych, przez rozrzutniki obornika i przyczepy rolnicze, aż po ciągniki.
Dopełnieniem oferty są także dystrybutorzy części do maszyn rolniczych, a
także serwisanci sprzętu.
Marcowy Agrotech przyzwyczaił nas do swojej ogromnej powierzchni.
Wydarzenie, jest nie tylko największą wystawą sprzętu rolniczego, ale także
największym wydarzeniem organizowanym w halach w Polsce. W rekordowej
edycji z 2019 wzięło udział 750 firm z 25 państw, a cała ekspozycja zajęła
powierzchnię 66 tysięcy metrów kwadratowych. – Trudno będzie nam
powtórzyć wynik sprzed pandemii Covid-19, ale możemy z całą pewnością
powiedzieć: najlepsi będą z nami! – zapowiada dyrektor projektu targów
Agrotech,
Grzegorz
Figarski.
Formularz
zgłoszeniowy
dla
Wystawców:
https://www.targikielce.pl/agrotech/dla-wystawcow/zamowienie-formularzazgloszeniowego
Szczegóły
https://www.targikielce.pl/agrotech

wydarzenia:

12. 21-23 marca 2022 r., KIG, Targi GISEC - Gulf Information Security Expo &
Conference, Dubaj
GISEC – Gulf Information Security Expo & Conference
•

Data: 21-23 marca 2022

•

Miejsce: Dubai World Trade Centre

Targi GISEC w Dubaju to jedne z największych i najbardziej spektakularnych pod
względem różnorodności i zasięgu targów cyberbezpieczeństwa na Bliskim
Wschodzie. Celem targów GISEC jest zaprezentowanie firm oferujących
najbardziej innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa dla AI, Blockchain, 5G, IOT
i cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw. Kwestie bezpieczeństwa
cybernetycznego są kluczowe nie tylko dla ochrony, ale także dla rozwoju firm,
niezależnie od tego, w jakiej branży działają.

GISEC w skrócie:
•

Ponad 8 500 odwiedzających w jednym miejscu i czasie.

•
150 wystawców – okazja do przeglądu światowych rozwiązań, trendów,
konkurencji.
•
Obecność osób decyzyjnych z ponad 200 departamentów rządowych i
wiodących przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie, poszukujących rozwiązań dla
nurtujących ich problemów cyberbezpieczeństwa.
•
Atrakcyjny odbiorca – Dyrektorzy IT, CISO i CTO wraz ze swoimi
zespołami czekają, aby poznać kolejne przełomowe rozwiązania.
•
Targi odbywają się w prestiżowym ośrodku organizacji wystaw
międzynarodowych, Dubai World Trade Centre.
Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat targów, prosimy o
kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Agnieszka
Salamończyk,
tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl
Elżbieta
tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl

Z-ca

Dyrektora
Wojtas

Szczegóły wydarzenia: https://kig.pl/kig-poleca-targi-gisec-gulf-informationsecurity-expo-conference-w-dubaju-21-23-marca/

13. 24-26 marca 2022 r., PAIH, China Food and Drinks Fair 2022, polskie
stoisko, Chengdu, rejestracja do 7 lutego!
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. informuje, że w ramach targów China
Food and Drinks Fair, które odbędą się w dniach 24-26 marca 2022 r. w
Chengdu w Chinach zorganizowane będzie Polskie Stoisko Narodowe dla
polskich przedsiębiorców z sektora spożywczego.

Targi CFDF Chengdu to wiodąca impreza targowa skierowana do sektora
spożywczego na terenie Chin Zachodnich. Wydarzenie odbywa się cyklicznie
dwa razy w roku (odpowiednio w Chengdu i drugiej lokalizacji) od 1955 r.
Ostatnia edycja miała miejsce w Tianjinie w dniach 19-21 października 2021 r. i
wzięło w niej udział 3504 wystawców z ponad 40 krajów oraz regionów.
W nadchodzącej edycji wiosennej Polska Agencja Inwestycji i Handlu
zorganizuje stoisko promocyjne w hali dedykowanej produktom
importowanym, w ramach którego polscy przedsiębiorcy z branży spożywczej
będą mieli możliwość zaprezentowania swoich produktów. Ze względu na
istniejące ograniczenia w podróżowaniu PAIH S.A. rekomenduje, aby podmioty
zainteresowane uczestnictwem w Targach posiadały Reprezentantów
Wystawcy na terenie Chińskiej Republiki Ludowej lub przedstawiły inne
alternatywne rozwiązanie umożliwiające im udział w Targach.
Wstępnych zgłoszeń
rekrutacyjnego do

można
7

dokonywać za
lutego

pośrednictwem formularza
2022
r.

Bardziej szczegółowych informacji na temat wydarzenia i rekrutacji udziela
Aleksandra
Smolak: aleksandra.smolak@paih.gov.pl
Dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza oznacza wyrażenie
zainteresowania otrzymywaniem dalszych informacji o Targach CFDF i nie jest
jednoznaczne
z
potwierdzeniem
udziału
w
wydarzeniu.
Szczegółowe warunki uczestnictwa zostaną doprecyzowane w umowie
uczestnictwa oraz regulaminie uczestnictwa w Polskim Stoisku Narodowym,
które to dokumenty zostaną w najbliższym czasie opublikowane na stronie
internetowej PAIH S.A., a przedsiębiorcy, którzy wyrazili chęć udziału w Targach
poprzez formularz rekrutacyjny otrzymają je bezpośrednio od przedstawiciela
PAIH S.A.
Szczegóły
wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20220324/nabor_na_targi_cfdf

14. 6 kwietnia 2022 r., Production Manager, Konferencja, Generation 4.0.,
Poznań, bezpłatna dla uczestników

Dzisiejsza gospodarka rozwija się w warunkach paradygmatu permanentnej
nierównowagi, niestabilnych cen surowców, presji cenowej, spadku wartości
pieniądza i zaufania do jutra. Natura człowieka ma jednak w sobie atawistyczny
gen adaptacyjny, który musi eskalować na całe organizacje i branże, aby te
osiągnęły
właściwy
balans
podczas
trwających
niepewności
i nieprzewidywalności, w oczekiwaniu na powrót spokojnych wód strategii
zrównoważonego
rozwoju.
Czas
asymetrii
podaży
i popytu chwieje procesami produkcyjnymi, ale jest jednocześnie doskonałym
momentem na kształtowanie się nowych modeli biznesowych, narodzin
generacji odważnych menedżerów, nowych liderów, którzy, wyznaczając nowe
kierunki rozwoju, będą w stanie zaszczepić w ludziach kulturę nieustannego
uczenia się i popełniania błędów adaptacyjnych, przy jednoczesnym poczuciu
wsparcia (efekt liny bezpieczeństwa) i koncentracji na produktach i usługach
niezauważonych lub pominiętych przez konkurencję.
Podczas konferencji porozmawiamy jak budować antykruche organizacje
produkcyjne, zwiększyć podaż wartości dla (bardziej cierpliwego) klienta,
kreować właściwe postawy i niezbędne kompetencje w inteligentnych
fabrykach, odpornych na cykliczne kryzysy i czarne łabędzie. Jak pokażemy
podczas wydarzenia, nie będzie to możliwe bez traktowania ogniw naszych
procesów jako wymagających wewnętrznych klientów, niejednokrotnie bardziej
niż nasz zewnętrzny właściwy odbiorca. Wysoka jakość finalnych produktów nie
powinna być jednak osiągana wysokim kosztem – tutaj potrzebna będzie mądra
transformacja technologiczna pozwalającą awansować organizacjom
produkcyjnym w górę łańcucha wartości. Nieprzewidywalność stała się dla
produkcji największym konkurencją, ale zmiana jest naturalnym środowiskiem
każdego menedżera produkcji.
Szczegóły
wydarzenia
manager.pl/generation22

i

rejestracja: https://land.production-

15. 16-27 maja 2022 r., PAIH, Weź udział w programie Startup Global in
Taiwan! Zgłoszenia do 14 lutego 2022 r.!
W imieniu Garage+, jednego z największych Inkubatorów przedsiębiorczości na
Tajwanie, serdecznie zapraszamy polskie startupy do wzięcia udziału w 13.
edycji programu Startup Global in Taiwan.

Garage+, obsługiwany przez kluczowych graczy w globalnym łańcuchu dostaw,
właśnie rozpoczął nabór do ósmej edycji programu Global Startup (SGP).
Aplikacja jest otwarta dla startupów na etapie wzrostu w AI i Big
Data, IoT i Smart Devices,Digital Health, AR i VR,Mobility, Green Tech itp.
Od 2015 r. SGP zaprosiło ponad 200 startupów, aby odkryć możliwości
biznesowe na Tajwanie. Jedna trzecia z nich nawiązała współpracę z wiodącymi
korporacjami Tajwanu, pozyskała inwestorów lub założyła tajwański oddział
firmy
dzięki
wsparciu
ze
strony Fundacji
Epoch.
Oto korzyści udziału w 12-dniowym programie dla wybranych startupów:


spotkania B2B z kluczowymi graczami w globalnym łańcuchu dostaw;



udział w targach Computex - największej imprezie komputerowotechnologicznej na Tajwanie:



o

niepowtarzalna szansa na poznanie możliwości rozwoju
rynku, inwestycji i produkcji;

o

otrzymanie własnego miejsca (standu) w ramach targów;

o

udostępnienie na 3 miesiące przestrzeni coworkingowej;

wiza, bezpłatne bilety w obie strony i zakwaterowanie dla 2 osób.

Program
Dodatkowe

odbędzie

się

w

informacje

dniach 16-27

maja

znajdują

się

2022

roku.

wzałączniku.

Nie czekaj! Złóż wniosek już teraz za pośrednictwem linku i skorzystaj z okazji,
aby
rozwijać
swój
biznes
w
Azji!
Wnioski

można

składać

do

14

lutego

2022!

Ogłoszenie wyników już 15 marca br.!
Szczegóły
wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20220516/startup_global_in_taiwan

Kalendarz szkoleń technicznych oferowanych przez
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja TUV SUD Polska:

członka

Izby

https://www.tuvsud.com/pl-pl/-/media/regions/pl/szkoleniatechniczne/kalendarz-szkolen-technicznych-2022-tuv-sud.pdf

Kalendarz wydarzeń w 2022 roku organizowanych przez członka Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Targi Kielce S.A.:
https://www.targikielce.pl/kalendarium

