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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.
Szanowni Państwo,
24 lutego 2022 roku najazd Rosji na Ukrainę zmienił naszą rzeczywistość i na
lata zaciąży na europejskiej przyszłości. Wzywamy do jeszcze większej
biznesowej i ludzkiej współpracy oraz solidarności.
Janusz Piechociński
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej PolskaAzja
Lista działań pomocowych członków Izby Przemysłowo-Handlowej PolskaAzja w związku z agresją Rosji na Urkainie (stan na 4 marca 2022 r.):
https://polandasia.com/aktualności/działania-firm-członkowskich-izbyprzemysłowo-handlowej-polska-azja/
Zachęcamy do wsparcia inicjatyw firm członkowskich Izby!
UWAGA! Nowy adres siedziby Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja:
ul. Kolska 9/122, 01-045 Warszawa.
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Przedstawiciele firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
z obszaru Kapitał ludzki/HR
Prosimy o sygnalizowanie, jaki macie potencjał w możliwościach zatrudnienia
uchodźców z Ukrainy. Sygnalizujemy też rosnącą liczbę pytań do kadry dla
naszej gospodarki po istotnym powrocie części pracowników z Ukrainy w
ramach poboru wojskowego, szczególnie z firm kapitału obcego działających
Polsce. Postaramy się koordynować zapytania i będziemy szybko przekazywać
informacje. Prosimy o przesyłanie informacji na adres: info@polandasia.com.
Spotkania z Ambasador Indonezji J.E. Anita Luhulima
Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział w
spotkaniu z J.E. Ambasador Indonezji Panią Anita Luhulima i Departamentem
Ekonomicznym Ambasady. W trakcie spotkania ustalono, że Izba Polska-Azja
zorganizuje spotkania dla firm członkowskich Izby działających w
Indonezji/chcących
rozpocząć
działalność/szukających
sprawdzonych
partnerów biznesowych w Indonezji z Ambasador i departamentem
ekonomicznym ambasady, celem zintensyfikowania współpracy gospodarczej.
Spotkania te będą organizowane według klucza branżowego.
Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres info@polandasia.com, jeśli
przedstawiciele Państwa firm są zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu z
Ambasador Indonezji wraz z informacjami na temat Państwa potrzeb i
zainteresowań związanych z tym rynkiem.
Poszukujemy
Poszukujemy trwałych dostawców w dużych ilościach jęczmienia browarnego.
Kontakt: info@polandasia.com
Szkółkarze i producenci nasion dla azjatyckiej diaspory w UE poszukujemy
sadzonek Idesia Polycarpa. Kontakt: info@polandasia.com
Poszukujemy dla polskiej firmy stałego dostawcy: makaronów ryżowych, sosy
sojowe
i
z
tamaryndowca,
orientalne
przyprawy.
Kontakt: info@polandasia.com
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! ULGA PODATKOWA ZA UDZIAŁ W TARGACH
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Od 1 stycznia br. weszła w życie ulga podatkowa za udział w targach. Polega
ona na tym, że koszty udziału w targach, takie jak: organizacja miejsca
wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników oraz zakwaterowanie
i wyżywienie pracowników będzie można odliczyć od podatku dochodowego
Więcej o uldze:
- w materiale wideo https://lnkd.in/gmYsmrEu
- w artykule https://lnkd.in/gBrUEEtF
KE przyjęła program pracy Europejskiej Rady al. Innowacji (EIC) na 2022 rok:
ponad 1,7 mld euro do wykorzystania na przełomowe innowacje! – PARP –
Centrum Rozwoju MŚP (een.org.pl)
Nowi członkowie Izby
cargo-partner spedycja
cargo-partner to międzynarodowa, firma świadcząca kompleksowe usługi w
zakresie logistyki, oferująca szerokie portfolio rozwiązań transportowych i
magazynowych. Dzięki prawie 40-letniemu doświadczeniu w dziedzinie
technologii informatycznych i optymalizacji łańcucha dostaw, firma oferuje
usługi dostosowane do potrzeb wielu branż, aby zapewnić konkurencyjne
korzyści swoim klientom na całym świecie. cargo-partner rozpoczęło
działalność w Polsce prawie 25 lat temu i posiada swoje biura w 9 lokalizacjach:
Brwinów, Gdynia, Kraków, Kraków-Balice, Żory, Wysogotowo, Warszawa,
Wrocław i Katowice.
Zespół cargo-partner jest do Twojej dyspozycji, aby tworzyć szybkie i wydajne
rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.
Oferta cargo-partner obejmuje następujące usługi:
Transport lotniczy – Air Cargo
 Szeroka gama usług frachtu lotniczego, które pomogą znaleźć optymalną
równowagę między czasem a kosztami,
 Regularne loty czarterowe między Azją a Europą z połączeniami
liniowymi do/z Polski
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 Rozwiązania EMERGENCY dla wyjątkowo pilnych transportów,
natychmiastowa dostępność, szybka odprawa celna i usługa next-flightout,
 Usługi kurierskie w tym kurier na pokładzie,
 Kompleksowy pakiet usług obejmujący dostawę od drzwi do drzwi,
odprawę celną, a także ubezpieczenie przesyłki.
Transport morski – Sea Cargo
 Rozwiązania dla przesyłek FCL (pełnokontenerowych),
 Regularna, bezpośrednia usługa LCL (ładunki drobnicowe),
 Elastyczne rozwiązania dla przesyłek specjalnych towarów,
ponadgabarytowych, a także towarów wrażliwych na temperaturę,
 Śledzenie GPS.
Transport kolejowy – Rail Transport
 Szybszy niż transport morski i tańszy niż transport lotniczy,
 Regularne połączenia FCL między Azją a Polską
 Własne linie konsolidacyjne LCL z Szanghaju, Ningbo, Shenzhen i Tianjin
do Polski z hubami de konsolidacyjnymi w naszych magazynach w
Brwinowie npod Warszawą i Poznaniu (Wysogotowie),
 Transport FCL z Europy do Chin,
 Śledzenie GPS.
Transport drogowy - Road Transport
 Regularne wyjazdy i krótkie czasy tranzytu po Europie, Rosji i Turcji,
 Od całopojazdowych transportów (FTL) do częściowych doładunków
(LTL), rozwiązania drobnicowe, ekspresowe oraz Emergency,
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 Certyfikacja Pharma GDP i IFS dla drogowych rozwiązań FTL w Europie,
 Specjalistyczne usługi transportowe dla różnych towarów, takich jak
ładunki ponadwymiarowe i ponadgabarytowe, produkty farmaceutyczne
wrażliwe na temperaturę, a także ładunki podatne na uszkodzenia i
wartościowe.
Magazynowanie
 Nowoczesne magazyny w Żorach (6650m2), Brwinowie (11 000 m2) i
Wysogotowie (1900 m2),
 Składowanie długoterminowe i krótkoterminowe, skład celny,
 Kompleksowy pakiet usług logistycznych w
magazynowania, dystrybucji i realizacji zamówień.

celu

optymalizacji

cargo-partner spedycja Sp. z o.o.
Moszna-Parcela 29 bud. C2, 05-840 Brwinów
e-mail: plpzk@cargo-partner.com
www.cargo-partner.com

OK JOB Sp. z o.o.
Od wielu lat OK JOB specjalizuje się w świadczeniu szerokiej gamy usług dla
klientów biznesowych w tym leasingu pracowniczego. Dzięki tej usłudze
kontrahenci OK JOB mogą w szybki sposób pozyskać pracowników do
wykonania terminowych zadań. Ponieważ proces rekrutacji pracowników, ich
szkoleń, sprawy kadrowo-płacowe, nadzór nad wykonywaniem usługi u klienta
spoczywa w gestii OK JOB, firmy korzystające z usług firmy mogą maksymalnie
skoncentrować się na prowadzonej działalności. W swojej działalności OK JOB
stawia na pierwszym miejscu najwyższy poziom świadczonych przez firmę usług
oraz zadowolenie i zaufanie Klienta.
Zakres usług OK JOB to:
 przeprowadzenie proces rekrutacji pracowników,
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 dostarczenie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
 realizację pełnego wachlarza usług towarzyszących procesowy rekrutacji i
zatrudnienia:
❖ badania lekarskie pracowników
❖ pełną obsługę kadrowo – płacową
❖ szkolenia BHP
❖ zaopatrzenie w ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej
 przejęcie na siebie ryzyka oraz obowiązków związanych z
wypowiedzeniami stosunku pracy
 zapewniamy zastępstwa na czas urlopów bądź absencji chorobowej
 w przypadku gdy pracownik nie spełnia oczekiwań Klienta organizujemy
zastępstwo na jego miejsce.
OK JOB Sp. z o.o.
Podzamcze 41, 37-500 Jarosław
e-mail: biuro@okjob.com.pl
www.okjob.com.pl
U członków Izby
7R S.A.
7R S.A. została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
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.
Więcej: https://7rsa.prowly.com/175242-czas-na-myslowice-7r-rozwija-bazelogistyczna-na-gornym-slasku
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Kolejne firmy z branży medycznej zdecydowały o uruchomieniu części swoich
operacji w powstającym w Warszawie przy ul. Osmańskiej obiekcie 7R City Park
Warsaw Airport III. Pod koniec roku do inwestycji wprowadzą się firmy AL. S.A.
oraz Stryker, a na początku 2023 r. dołączy do nich Komtur. Wcześniej
uruchomienie swojego centrum badawczo-rozwojowego w magazynie 7R przy
ul. Osmańskiej ogłosiła Polfa Warszawa.
Więcej:
https://7rsa.prowly.com/175962-7r-city-park-warsaw-airport-iiiprzyciaga-kolejne-firmy-z-branzy-medycznej
Stokvis Tapes Polska, firma oferująca innowacyjne rozwiązania w dziedzinie
materiałów klejących, izolujących, łączących i zabezpieczających, wprowadzi się
do powstającego kompleksu 7R City Park Gdańsk South II w sierpniu 2022 roku.
W związku z ekspansją swojej działalności najemca zajmie ok. 11 500 mkw.
Powierzchni magazynowej i produkcyjnej w nowej lokalizacji.
Więcej: https://7rsa.prowly.com/176629-stokvis-tapes-wybral-7r
7R, polska firma specjalizująca się w dostarczaniu innowacyjnych oraz
ekologicznych powierzchni magazynowo-produkcyjnych, zaprezentowała
odświeżony system identyfikacji wizualnej i werbalnej. Od 14 lutego pod
adresem 7rsa.pl funkcjonuje nowa strona internetowa przedsiębiorstwa, której
integralną częścią jest blog z eksperckimi treściami dotyczącymi rynku
nieruchomości komercyjnych. Odświeżona paleta kolorów, spójny styl
fotografii, ikon i map oraz zmieniona czcionka to tylko część elementów
nowego brandu 7R. Dodatkowo marka 7R została wzbogacona o tagline
Future.Log.On.
Więcej:
https://7rsa.prowly.com/176788-7r-z-odswiezonym-brandem-inowym-taglinem-futurelogon
Po oddaniu do użytkowania w 2021 roku 400 000 mkw. Powierzchni
magazynowych 7R konsekwentnie realizuje strategię ekspansji. W budowie jest
obecnie 800 000 mkw. W całej Polsce. Na Górnym Śląsku deweloper realizuje
między innymi obiekt produkcyjno-magazynowy 7R City Park Katowice I, który
dostarczy na rynek ponad 49 600 mkw. Projekt będzie gotowy w IV kwartale
tego roku.
Więcej:
https://7rsa.prowly.com/178101-7r-zagospodaruje-terenypoprzemyslowe-na-gornym-slasku-powstaje-7r-city-park-katowice-i
W połowie lutego 2022 r. 7R oficjalnie zmieniło lokalizację swojego
warszawskiego biura, wprowadzając się do prestiżowego biurowca
Metropolitan. Zajmuje w nim ponad 1 300 mkw. Nowocześnie zaaranżowanej
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powierzchni. Firma, aktywna w branży nieruchomości od 13 lat i zatrudniająca
ponad 170 ekspertów, specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych i
przyjaznych środowisku obiektów magazynowych oraz produkcyjnych. Posiada
także oddziały w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Sosnowcu, Szczecinie oraz w
czeskiej Pradze.
Więcej:
https://7rsa.prowly.com/178474-firma-7r-wprowadzila-al.-dowarszawskiego-biurowca-metropolitan
ACTION S.A.
ACTION S.A. z nominacją do nagrody Spółka Giełdowa 2021! W tegorocznej, już
siódmej, edycji konkursu Invest Cuffs Kapituła nominowała Action do tytułu
Spółki Giełdowej Roku 2021. Co ważne, w tej kategorii są liderzy rynku
kapitałowego.
Głosować można do 6 marca br.
https://lnkd.in/gskDBHP
AWENTA
Awenta została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
cargo-partner Polska
cargo-partner Polska została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
cargo-partner Polska posiada certyfikat ISO 9001:2015! W cargo-partner klient
jest w centrum wszystkiego, co robimy. Ten certyfikat dowodzi przejrzystości i
odpowiedzialności naszych procesów. Dla Ciebie jako klienta oznacza to, że
projekty będą realizowane zgodnie ze standardami i w dobrej jakości, ponieważ
„bierzemy to do siebie”. Aby jeszcze bardziej podkreślić nasze zaangażowanie w
jakość, nasz polski zespół uzyskał certyfikat IFS Logistics dla transportu
drogowego, morskiego, lotniczego i kolejowego, a także certyfikat zgodności z
GDP.
Firma cargo-partner otworzyła bezpośrednie połączenie lotnicze z Polski via
Węgry do Chin. W połączeniu z regularnym serwisem drogowym z
Katowic/Żory do Budapesztu oraz siecią dystrybucyjną z Zhengzhou do
największych lotnisk w regionie, takich jak Pekin (PEK), Shanghai (PVG) czy
Ningbo (NGB), transport zajmuje zaledwie kilka dni. Gwarancja miejsca w
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trakcie złożenia rezerwacji oraz konkurencyjne stawki wspierające Polski
eksport.
Colliers Polska
Colliers Polska została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
Colliers przejął w zarządzanie Central Point przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.
Biurowiec, wybudowany nad skrzyżowaniem dwóch linii metra, został oddany
do użytku w listopadzie tego roku.
21-kondygnacyjny Central Point jest flagową warszawską inwestycją firmy
Immobel Poland. Całkowita powierzchnia biurowca wynosi 19,4 tys. Mkw., z
czego 18 tys. Mkw. Przeznaczono na biura, a ponad 1 tys. Mkw. Na lokale
handlowo-usługowe. Do dyspozycji najemców oddano 80 miejsc parkingowych
zlokalizowanych na czterech podziemnych i dwóch naziemnych kondygnacjach.
Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/nowo-oddany-do-uzytku-centralpoint-pod-skrzydlami-colliers
Spółka TDJ Estate przedłużyła umowę z firmą Colliers na zarządzanie
budynkiem .KTW I, mieszczącym się przy al. Roździeńskiego 1a w
Katowicach. To już czwarty rok współpracy obu firm w stolicy Górnego
Śląska. Od września 2021 r. w .KTW I swoją siedzibę ma także katowicki oddział
Colliers.
.KTW I składa się z 14 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemnych, a jego
powierzchnia najmu wynosi ponad 18 250 mkw. Obiekt posiada certyfikat
BREEAM na poziomie Excellent. Dodatkowo jako pierwszy w Polsce uzyskał
certyfikat WELL Health and Safety, który dowodzi, że budynek został doskonale
przygotowany do działania w warunkach pandemii oraz że wdrożono w nim
szereg rozwiązań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników.
Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-ponownie-zarzadca-ktw-i
CSL Group
Komentarze Prezes CSL na temat sytuacji na rynku przewozów na początku
lutego br. dla Dlahandlu.pl oraz wiadomoscihandlowe.pl:
https://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/groza-nam-opoznienia-wdostawach-branza-tsl-ma-problemy-z-powodu-
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omikrona,105568.html?fbclid=IwAR3s8egfmPfKdqNwLSJNWQf3SsRszxdRH2VK
bCTvteG4tBlU3dBBicZ_1yk
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/branza-logistyczna-ugina-al.pod-nowym-wariantem-koronawirusa-omikron-przynosi-wieksze-komplikacjeal.delta?fbclid=IwAR0N1SGsGF_Uhx0roiIolGnjACVtLE5c1KyMuPZhsUwmqIYVTdD
5VZJL8h4
ENPROM
ENPROM została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
ESE ENTERTAINMENT
ESE Entertainment przejęło 100% udziałów w Gameaddik – kanadyjskiej firmie
technologicznej specjalizującej się w grach i e-sport.
Więcej:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/02/14/2384198/0/en/ESE-Completes-Acquisition-ofGameAddik.html?fbclid=IwAR3AJOUJyVTrJx8PxnPg0B8UQ1INEZrG8EpahIQO0L2WizzpZ0x43iCaPY
ESE Entertainment uruchomiło nowe studio bradcastowe w Warszawie,
poszerzając tym samym możliwości przygotowywania audycji z wydarzeń esportowych.
Więcej:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/02/15/2384983/0/en/ESE-Launches-New-European-BroadcastStudio-Expanding-Company-s-Esports-BroadcastingCapabilities.html?fbclid=IwAR1CrBu-GpDP2swfViPa5CcTon9qYUAQDz3ceD9pR3sedUVYh-sjHr4jOM
Wyniki finansowe ESE Entertainment za 2021 r.:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/02/24/2390903/0/en/ESE-Entertainment-Announces-2021Audited-Financial-Results.html?fbclid=IwAR3-IjVhI4Z_cwwgI_5spHLyo_3jJMEiX77dDgAdAPR7b3dGhVk_ZvneMc
ESPERSEN Polska
ESPERSEN Polska została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
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EUROKADRA S.A.
Nowy adres oddziału EUROKADRA w Katowicach przy ul. Pawła Chromika 5a.
JAKON
Jakon z diamentem miesięcznika Forbes! Już po raz czternasty Dun &
Bradstreet we współpracy z redakcją Forbes opracowała zestawienie
najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce.
JAKON rozpoczął budowę dla nowego Inwestora z Chin. Focus Hotmelt jest
projektantem i producentem najwyższej jakości, wysokowydajnych klejów
termotopliwych dla branży higienicznej. Nowy zakład produkcyjny o
powierzchni ponad 25 000 m2 będzie zlokalizowany w Tarnowie Podgórnym
koło Poznania. JAKON jako Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszystkie prace budowlane i instalacyjne, jak również za wdrożenie instalacji
technologicznych związanych z linią produkcyjną.
JAKON inwestuje na Pomorzu!
Pod koniec 2021 roku podpisaliśmy umowę o wybudowanie i umowę najmu
obiektu w Pszczółkach z firmą Inter-Team Sp. z o. o. To już kolejny projekt z
liderem na rynku dystrybucji części samochodowych w Polsce.
W ramach rozwoju firmy, rozpoczęliśmy budowę hali produkcyjnomagazynowej w Mysłowicach. Obiekt będzie składał się z dwóch segmentów o
powierzchni od 870 m2.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.jakonhale.pl
JEGER (Global Point)
JEGER (Global Point) została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
LUG Light Factory
W lutym br. LUG Light Fatcory otworzyło przedstawicielstwo handlowe w
Królestwie Maroka pod nazwą LUG Maroc. Otwarcie przedstawicielstwa w
Królestwie Maroka stanowi kolejny krok w kierunku wzmacniania aktywnej
obecności w regionie Afryki Północnej.
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Do Warszawy dotarło już z Zielonej
oświetleniowych SAVA LUG Light Factory!

Góry

550 autorskich opraw

Realizowaną właśnie dostawę opraw podzielono na dwie tury. Pierwsza, w
liczbie 311 sztuk, przeznaczona jest dla dzielnic: Białołęka, Targówek, PragaPółnoc (ulic: Klasyków, Kołacińska, Parcelacyjna, Piwoniowa, Żyrardowska,
Wileńska oraz Św. Wincentego). Natomiast druga, w liczbie 239 sztuk,
przeznaczona jest dla dzielnic: Praga-Południe i Włochy (ulic: Saska, al. Stanów
Zjednoczonych i Hynka). Oprawy będę montowane sukcesywnie. Harmonogram
prac jest jednak ściśle związany z warunkami pogodowymi. Jeśli pogoda nie
pokrzyżuje planów, oprawy zawisną na ulicach jeszcze w tym tygodniu.
Więcej informacji nt. pierwszej dostawy oprawy dla Warszawy znajdziecie pod
poniższym linkiem: https://bit.ly/3pazZjR
Mac Auditor
Mac Auditor została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
MBB Logistics
MBB Logistics została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
Morska Agencja Gdynia
Morska Agencja Gdynia została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
Komentarz Bartosza Wilgi z Morska Agencja Gdynia na temat „2021 i 2022 z
punktu widzenia armatorów” dla gospodarkamorska.pl
https://www.gospodarkamorska.pl/2021-i-2022-z-punktu-widzeniaarmatorow62646?fbclid=IwAR0ArD25A4fpw85sEwFVvJTcqkkPr5tbpIp6VqNi4sMu5k2m5g6
sVhtWqME
Piast Grupa
Grupa Piast została wyróżniona podwójnym Diamentem Forbesa 2022.
Polish Forwarding Company (PFC)
Polish Forwarding Company została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
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Pronar
Pronar została wyróżniona Diamentem Forbesa 2022.
QubicGames S.A.
W lutym 2022 r. QubicGames S.A. obchodzi 18-stą rocznicę powstania.
Nowa gra od QubicGames S.A. Pudding Monsters jest już dostępna na Nintendo
Switch.
Seris Konsalnet
Seris Konsalnet podwójnym laureatem Diamentów Forbesa 2022.
Komentarz P. Turniaka, Dyrektora ds. systemów GPS Seris Konsalnet na temat
Pakietu
mobilności:
https://ceo.com.pl/pakiet-mobilnosci-rewolucja-wzarobkach-kierowcow-klopoty-przewoznikow96426?fbclid=IwAR0z57TliDX0rquWd9JkwistkuoXY0qgrkjZILrVKMfI5EnlF9FgkNW_JQ
Sohbi Craft Poland
Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. zajmuje się tłoczeniem elementów i produkcją
form do pras metalowych, które dostarcza głównie do branży automotive.
Firma została nagrodzona przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i
Pracodawców statuetką Diament Jakości oraz otrzymała wyróżnienie od Toyota
Boshoku Europe w kategorii najlepszych dostawców. Gratulacje
TÜV SÜD Polska
Wywiad z przedstawicielem TÜV SÜD Polska A. Labusem dla wyborcza.biz na
temat „Zielony wodór w Polsce – dobry kierunek na poprawę klimatu”:
https://wyborcza.biz/biznes/7,157729,28091621,wyboista-droga-doodnawialnego-zielonego-wodoru-wpolsce.html?fbclid=IwAR3ztpIY7tDuH0eOT6GHnFEB4uCOvtN3553gyEZoanZWq
F1iTkpn7CtDyyo&disableRedirects=true
WASKO S.A.
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WASKO S.A. wygrała przetarg na budowę systemu telekomunikacyjnego dla
TWR Radom. Zadaniem firmy będzie budowa systemu telekomunikacyjnego
oraz wyposażenie pomieszczeń nowej wieży kontroli lotniska w nowoczesne i
wydajne urządzenia sieciowe oparte na rozwiązaniach CISCO. To kolejna
realizacja dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Specjaliści WASKO S.A. zakończyli realizację dla Stalexport Autostrada
Małopolska S.A. polegającą na rozbudowie infrastruktury sieciowej.
WASKO S.A. zawarło umowę z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, której przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń
sieci LAN na potrzeby uruchomienia i podłączenia telefonów VoIP.
Wydarzenia
1 lutego 2022 r.
Izba Przmysłowo-Handlowa Polska-Azja rozpoczęła wysyłkę życzeń do
Partnerów z Azji w ramach Roku Tygrysa. Przekazaliśmy telefonicznie
kilkadziesiąt życzeń liderom organizacji i stowarzyszeń azjatyckich działających
w Polsce.
1 lutego 2022 r.
Spotkanie z I Sekretarzem Ambasady Kazachstanu w Warszawie. Omówiono:
- podjęte przez Kazachstan działania stabilizacji i warunków działania
inwestorów;
- możliwości importu pszenicy durum dla polskiego sektora makaronów;
- eksport polskiej żywności.
1 lutego 2022 r.
Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja razem z
międzynarodowym biznesem z Serbii, ZEA i Ukrainy wzięli udział w spotkaniu w
Mlekovicie,
podczas
którego
omówiono:
- eksport polskich wyrobów mleczarskich do Azji i na Bliski Wschód;
- możliwości sprzedaży używanej techniki mleczarskiej do krajów Azji
Centralnej.
1-2 lutego 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
PPH EWA-BIS wzięli udział w ISM Cologne – wiodących targach na świecie
słodyczy i przekąsek.
2 lutego 2022 r.
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Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział w
spotkaniu z inwestorami z Azji z okazji Roku Tygrysa.
2 lutego 2022 r.
Telekonferencje:
- w sprawie pozyskania pracowników dla polskiego przemysłu i sektora
logistycznego
z
Azji
Centralnej;
- możliwości pozyskania studentów dla polskich uczelni z Azji Centralnej,
współpraca naukowa.
2 lutego 2022 r.
Telekonferencje:
- z biurami nieruchomości o przygotowaniu oferty biurowej w Warszawie dla
inwestorów
z
KAS,
ZEA
i
Kataru;
- nowe propozycje lokalizacji firm BPO kapitału z krajów Zatoki Arabskiej.
2 lutego 2022 r.
Telekonferencje z polskimi zakładami mleczarskimi o wzmocnieniu eksportu do
krajów arabskich i Zachodniej Afryki.
2 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
przedstawicielem firm kapitału ludzkiego z Kazachstanu. Omówiono możliwości
importu specjalistów dla rynku budowlanego i przemysłu. Szereg
telekonferencji z członkami Izby w sprawie podpisania porozumienia o stałej
współpracy.
3 lutego 2022 r.
Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział w
spotkaniach w powiatach płockim i sierpeckim. Telekonferencje:
- przygotowanie do konferencji Sekcji TSL 14.02.;
- eksport wyrobów chemicznych;
- przygotowania do Konferencji dla branży TSL: FRACHT 2022.
4 lutego 2022 r.
Rozpoczęcie Zimowej Olimpiady Pekin 2022. Przedstawiciele Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja razem z Prezesem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej
Hanem Baohua (GD Poland) i Przewodniczącym Sekcji Chiny Izby Polska-Azja
Felixem Wang zaprosili do kibicowania i skorzystania z okazji, aby lepiej poznać
historię i kulturę Chin.
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7 lutego 2022 r.
Izba rozpoczęła współpracę z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w
Gdańsku. Reprezentanci firm członków Izby będą wykładowcami praktyki
biznesowej na organizowanych przez Uczelnię Studiach Podyplomowych i MBA.
7 lutego 2022 r.
Telekonferencje z polskimi firmami sektora mięsnego: sytuacja na rynku trzody
chlewnej, przerobu mięsa i możliwości eksportowych do krajów bałkańskich.
7 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
inwestorami z Azji zainteresowanymi współpracą z polskimi zakładami
przetwórstwa żywności.
7 lutego 2022 r.
Telekonferencje:
1. z firmami z Kazachstanu o możliwości pozyskania specjalistów do pracy w
polskim
przemyśle;
2. z działem Handlowym Mlekpolu o nowych rynkach dla polskiego mleka;
3. z firmami transportowymi przed posiedzeniem Sekcji TSL Izby Polska-Azja.
7 lutego 2022 r.
Dyrektor Handlu i Marketingu Pronar Pan Marcin Nowotka spotkał się z
Ambasadorem Królestwa Maroka w Polsce - Jego Ekscelencją Abderrahimem
Atmounem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ambasady Królestwa Maroka w
Warszawie. Głównym celem spotkania było przedstawienie możliwości
współpracy handlowej Pronaru z marokańskimi firmami.
9 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z chińskimi
inwestorami, przedstawienie aktualnych warunków funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych.
9 lutego 2022 r.
Spotkanie w Warszawie z inwestorami z Korei - fatalny sygnał - do Seulu idą
informacje o pogarszających się warunkach firm w Polsce w związku z Polskim
"ŁADEM".
9 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z firmami
sektora energetycznego.
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10 lutego 2022 r.
W siedzibie Ambasady Indonezji w Warszawie przedstawiciele Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja spotkali się z JE Panią Anita Luhulima i
Departamentem Ekonomicznym Ambasady. Omówiono:
priorytety
Prezydencji
Indonezji
w
G20;
- konsekwencje wejścia w życie Umowy z Hanoi o RCEP;
sytuację
polityczną
i
gospodarczą
w
regionie
ASEAN;
- konsekwencje COVID-19 dla gospodarki, turystyki i transportu Indonezji;
współpracę
firm
Indonezji
i
Polski;
- wykorzystanie oferty GD Poland w ramach Projektu Centrum Polska-Azja i
polskiego Sektora e-commerce dla intensyfikacji współpracy Indonezji z UE i
Polską;
- wnioski z dotychczasowej 6-letniej współpracy Ambasady Indonezji z Izbą
Polska- Azja.
10 lutego 2022 r.
W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja GD Poland spotkanie z
Przewodniczącym Sekcji Chiny Felixem Wang, dyrektorem operacyjnym GD.
Omówiono: wzrost zainteresowania chińskich firm współpracą z Polską oraz
sytuację w transporcie morskim i kolejowym Chiny–Polska.
10 lutego 2022 r.
W Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie z liderami mazowieckiej tureckiej
diaspory biznesowej. Omówiono:
- sytuację gospodarczą w Turcji;
- możliwości współpracy w Sektorze TSL;
- udział firm tureckich w Sekcji TSL Izby;
- możliwości importu specjalistów dla przemysłu.
10 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
przedsiębiorcami transportowymi i handlującymi z Rosją i Białorusią.

z

11 lutego 2022 r.
Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja razem z azjatyckimi
inwestorami wzięli udział w spotkaniach na terenie 5 powiatów w Zachodniej
Wielkopolsce.
14 lutego 2022 r.
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14 lutego br. w siedzibie firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja Seris Konsalnet odbyło się spotkanie Sekcji Transport-SpedycjaLogistyka, Magazyny & e-commerce Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
Podczas spotkania omówiono m.in.:


pakiet mobilności i jego konsekwencje dla transportu drogowego i jego
usługobiorców;



transportową obsługę e-commerce i jej potrzeby logistyczne;



współpracę z diasporą azjatycką w Polsce;



nowe technologie w transporcie i obsłudze magazynów i e-commerce.

Przedstawiono także plan pracy dla Sekcji:
1. Spotkanie zainteresowanych transportem lotniczym i kolejowym PolskaAzja;
2. Spotkania z Ambasadorami i departamentami ekonomicznymi ZEA, Indii,
Korei, Kazachstanu, Uzbekistanu i Indonezji;
3. Udział firm członkowskich Izby w konferencji dla branży TSL „Fracht
2022”, przygotowanie wystąpień i propozycji merytorycznych;
4. udział poszczególnych firm członkowskich Izby Polska-Azja w Projekcie
Centrum Polska-Azja GD Poland;
5. przygotowanie polskiej oferty dla uruchomienia stałych połączeń
w transporcie drogowym Chiny-Kazachstan-Polska –UE.
W spotkaniu Sekcji Transport-Spedycja-Logistyka, Magazyny & e-commerce
Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja udział wzięli przedstawiciele firm
członkowskich Izby:
7R
S.A.
–
deweloper
produkcyjnych, WWW.7RSA.PL

powierzchni

magazynowych

i

Action S.A. – dystrybutor sprzętu IT, RTV/AGD I GSM, WWW.ACTION.PL
cargo-partner
–
oferuje
rozwiązania
magazynowe, WWW.CARGO-PARTNER.COM

transportowe

i

Dual Fuel Systems – producent nowoczesnego system wtrysku gazu FUEL
FUSION dla silników WWW.FUELFUSION.PL

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja ul. Kolska 9/122, 01-045 Warszawa
www.polandasia.com

ESA logistika Polska – oferuje rozwiązania transportowe, magazynowe,
logistyczne i outsourcing, WWW.ESA-LOGISTICS.CZ
GD Poland – największy ośrodek dystrybucji towarów z Chin i Azji w Europie
Środkowo-Wschodniej, WWW.GDPOLAND.PL
Happy Tacho – oferuje rozwiązania logistyczne, spedycyjne i obsługi pracy
kierowców, WWW.HAPPYTACHO.EU
Jakon – generalny wykonawca i projektant inwestycji przemysłowych i
magazynowych, WWW.JAKON.PL
MAXON Nieruchomości – kompleksowe usługi
nieruchomości
mieszkaniowych,
biurowych
magazynowych, WWW.MAXON.PL

związane z rynkiem
i
przemysłowo-

Media4Business – wydawca pism branżowych Transport Manager, Logistic
Manager,
Production
Manager
skierowanych
do
managerów, WWW.TRANSPORT-MANAGER.PL
MW Sp. z o.o. – usługi magazynowania, fulfillment, obsługa klienta, zwrotów i
reklamacji, WWW.MWLOGISTICS.PL
Polish Forwarding Company – operator logistyczny, WWW.PFC24.PL
Prime Transport - operator logistyczny, uslugi transportu drogowego towarów i
spedycji, WWW.PRIMETRANSPORT.PL
Relopack Solutions – usługi pakowania przemysłowego, eksportowego i
relokacji zakładów, WWW.RELOPACK.COM
Uniconsult Polska – usługi doradztwa eksportowego, WWW.UNICONSULTWICK.COM
W spotkaniu wzięli również przedstawiciele InPost, ENEIA, LAKMA, Symlog,
Transport i Logistyka Polska wraz z przedstawicielami diaspory chińskiej i
tureckiej.
15 lutego 2022 r.
W Centrach Wietnamskich w Wólce Kosowskiej spotkania przedstawicieli
Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z liderami diaspory wietnamskiej.
Omówiono możliwości pozyskania specjalistów dla polskiego sektora automoto z Wietnamu, eksport polskiej techniki rolniczej i przetwórstwa
żywności.
15 lutego 2022 r.
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Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „BRC GLOBAL
STANDARD FOR AGENTS & BROKERS – ZMIANY W WERSJI 3”.
15 lutego 2022 r.
W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja GD Poland spotkanie z
przewodniczącym Sekcji Chiny Izby. Omówienie sytuacji w transporcie
Chiny- Polska. Przygotowanie oferty dla firm z Indonezji uczestnictwa w
Projekcie Centrum Polska-Azja. Polskie produkty dla transportu lotniczego.
15 lutego 2022 r.
Spotkanie onlinew ramach nowego projektu firmy członkowskiej Izby PolskaAzja: Akademii Transport Managera Temat 1 odcinka: Telematyka + naczepa =
pełna kontrola przewożonego ładunku.
15-18 lutego 2022 r.
Japanese Food and Beverage Days: spotkania b2b online dla branży spożywczej.
16 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej
dostawcami polskiej żywności na Bałkany i kraj arabskie.

Polska-Azja

z

16 lutego 2022 r.
W Warszawie spotkanie Sekcji Unia Celna i spotkania przedstawicieli Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z przedsiębiorcami z Wietnamu.
16 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli
Ambasadzie Luksemburga.

Izby

Przemysłowo-Handlowej

Polska-Azja

w

16 lutego 2022 r.
Noworoczne spotkanie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, rozmowy
przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z firmami ukraińskimi
Polsce.
17 lutego 2022 r.
W siedzibie Hansei spotkanie firm zainteresowanych usługami na rzecz
inwestorów koreańskich w Polsce (kadry, budownictwo, projektowanie,
logistyka, ochrona).
18 lutego 2022 r.
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Telekonferencja inwestorów chińskich z przedstawicielami firm z Wielkopolski z
udziałem przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
19 lutego 2022 r.
Telekonferencje nad uzgodnieniem Programu tegorocznego FRACHT-u. Będzie
to 2-dniowe spotkanie w Warszawie z możliwością uczestniczenia on-line
(transmisja po polsku i angielsku).
20-24 lutego 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
PPH EWA-BIS wzięli udział w targach Gulfood 2022 w Dubaju.
21 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja w siedzibie
członka Izby F1 Holding w Warszawie.
21 lutego 2022 r.
W Wólce Kosowskiej spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja z kierownictwem Chińsko -Polskiej Izby Gospodarczej.
Omówiono: szkolenie dla polskich i chińskich przedsiębiorców z Mazowsza jak
wykorzystać potencjał e-commerce w eksporcie do Niemiec i Skandynawii.

22 lutego 2022 r.
Webinarium „Japoński rynek żywności – jak rozwinąć współpracę” z udziałem
Przewodniczącej Sekcji Japonia Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Pani
Elizy Klonowskiej-Siwak, która przedstawiła prezentację „Specyfika japońskiego
rynku rolno-spożywczego oraz japońskiej kultury biznesowej”.
23 lutego 2022 r.
Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja podczas spotkanie w
fabryce techniki recyklingu Pronar omówili ofertę firmy na Azję Centralną.
23 lutego 2022 r.
Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wziął udział
w Konferencji ENERGIA PL w panelu „Przydomowe rozwiązania wodorowe, ich
zastosowanie i możliwości”.
23-24 lutego 2022 r.
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W Targi Kielce S.A. odbyły się kolejne edycje ENEX i EKOTECH i
Międzynarodowych Targów Izolacji 4Insulation.
24 lutego 2022 r.
Telekonferencje z członkami Izby, szczególnie Sektora TSL.
24 lutego 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Wprowadzenie
do Dyrektywy 2014/33/UE pod kątem oceny zgodności dźwigów”.
24 lutego 2022 r.
Webinar „Logistyka 4.0. Optymalizacja kosztów procesów logistycznych” firmy
członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy magazynu Logistics Manager.
24 lutego 2022 r.
Webianr „Nowoczesny przemysł, sztuczna inteligencja, machine learning oraz
analizy big data” firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy magazynu
Production Manager.
24-25 lutego 2022 r.
Przedstawiciele członka Izby Pronar w Senegalu uczestniczy w misji polskich
firm połączona z forum biznesowym PAIH. Senegal będzie w bieżącym roku
pełnić funkcję głównego dyplomatycznego reprezentanta Afryki w relacjach
międzynarodowych.
25 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z JE
Ambasadorem i I Sekretarzem ds. ekonomicznych Uzbekistanu. Omówienie
konsekwencji wojny, zagrożenia dla transportu, udziału przedstawicieli Izby w
Forum Inwestycyjnym w Taszkiencie, spotkania polskich i uzbeckich firm na
targach żywności w Astanie oraz organizacji Konferencji dla branży TSL FRACHT
22.
25 lutego 2022 r.
W Wólce Kosowskiej spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja z liderami biznesowej społeczności Wietnamczyków w Polsce.
Omówienie aktualnej sytuacji w gospodarce i relacji z Wietnamem w czasie
najazdu rosyjskiego na Ukrainę.
25 lutego 2022 r.
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Seria telekonferencji z członkami Izby firmami HR o organizacji zatrudnienia i
mieszkania dla uchodźców z Ukrainy.
26 lutego 2022 r.
Telekonferencje z członkami Izby, szczególnie firmami HR.
28 lutego 2022 r.
Spotkanie w siedzibie członka Izby 7R: podsumowanie roku 2021 i omówienie
potrzeb firmy w zakresie terenów dla inwestycji w centra intermodalne i centra
dystrybucji e-commerce. Omówienie konsekwencji najazdu Rosji na Ukrainę dla
polskiego rynku.
28 lutego 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z Prezesem
Fundacji Euro-Most. Omówiono możliwości wykorzystania środków
pomocowych dla firm członkowskich Izby, projekty we wzrost efektywności
energetycznej, kogeneracji i OZE.
28 lutego 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
PPH EWA-BIS wzięli udział w targach Foodex Saudi w Arabii Saudyjskiej.
28 lutego 2022 r.
Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wziął udział
w Konferencji Energy Transformation From Local to Global.
Nadchodzące wydarzenia
1. 8-10 marca 2022 r., KIG, Spotkania B2B z tureckimi firmami sektora
chemicznego, on-line
W dniach 8 – 10 marca 2022 odbędą się rozmowy bilateralne z firmami
tureckimi sektora chemicznego.
Ze strony tureckiej w spotkaniach wezmą udział przedstawiciele 10 czołowych
firm chemicznych regionu Izmirskiego, uczestniczące w Chemicznym Projekcie
„URGE”.
Program spotkań jest realizowany przez KIG wspólnie z Izmir Chamber of
Commerce Chemical Cluster.
Spotkanie odbędzie się w formule on-line na platformie ZOOM; dla
zainteresowanych zostanie przekazany link do uczestnictwa w wydarzeniu.
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Lista firm: https://kig.pl/wpcontent/uploads/2022/02/Izmir_ProfileFirm_PL.pdf
Kontakt:
Maria Nowakowska
Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. [48] 22 630 97 83
tel. 586 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl
Szczegóły wydarzenia: https://kig.pl/webinar-spotkania-b2b-z-tureckimifirmami-sektora-chemicznego-8-10-marca/
2. 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,
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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
3. 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
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Szczegóły wydarzenia:
https://www.targikielce.pl/agrotech
4. 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, Z-ca Dyrektora
tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl
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Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl
Szczegóły wydarzenia: https://kig.pl/kig-poleca-targi-gisec-gulf-informationsecurity-expo-conference-w-dubaju-21-23-marca/
5. 22-24 marca 2022 r., PAIH, Targi HORECA Connects w Bejrucie, Liban
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza na targi HORECA Connects, które
odbędą się w dniach 22-24 marca w Bejrucie. Spotkanie organizowane jest pod
hasłem "Building New Bridges".
HORECA Liban to czterodniowa wystawa poświęcona produktom i usługom od
ponad 350 wystawców. Rozłożone na 15 000 metrach kwadratowych targi,
gromadzą międzynarodowych szefów kuchni, ekspertów, miksologów,
restauratorów, producentów, dystrybutorów i liderów branży. W wydarzeniu
bierze
udział
rocznie
około
18
000
odwiedzających.
Targi HORECA Connects skupiają się na najnowszych trendach, innowacjach i
rozwiązaniach rynkowych. Podczas wydarzenia odbywają się pokazy gotowania
na żywo, konkursy kulinarne, barowe i hotelarskie, dyskusje panelowe i sesje
networkingowe z największymi graczami regionu.
Wierząc w bogactwo wiedzy, pasji i talentu w Libanie, HORECA mianuje Bejrut
na stolicę smaku bliskiego wschodu. Targi w Bejrucie wspierają odważny nowy
biznes i przedsiębiorczość oraz działają jako kluczowy czynnik w kształtowaniu
przyszłości sektora hotelarskiego i gastronomicznego regionu.
Więcej informacji na stronie wydarzenia.
W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:


Jarosław Al Abbas
Ekspert, Centrum Eksportu
k. +48 606 796 441 (WhatsApp)
k. +965 6639 1703 (WhatsApp)
e. jaroslaw.alabbas@paih.gov.pl



LEBANON
Hospitality Services s.a.r.l
Dekwaneh, Main Road, borghol Bldg, 2nd Floor

lub
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P.O Box 90155 Jdeidet-El-Metn 1202 2020 Beirut, Lebanon
Tel. +961 1 480081, Fax +961 1 482876
E-mail: info@hospitalityservices.me
Szczegóły wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20220322/horeca_connects
6. 5-7 kwietnia 2022 r., Targi Kielce S.A., PRZEMYSŁOWA WIOSNA, Kielce
W dniach 5-7 kwietnia 2022 r. w Targi Kielce S.A. odbędzie się PRZEMYSŁOWA
WIOSNA – targi dla przemysłu, podczas których odbędą się:
 STOM-BLECH & CUTTING – XV Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM-BLECH
& CUTTING: https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stomblech-cutting
 STOM-TOOL – XV Targi Obrabiarek Narzędzi STOM-TOOL:
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-tool
 STOM-LASER – IX Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER:
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-laser
 STOM-ROBOTICS
–
V
Salon
Robotyki
Przemysłowej:
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-robotics
 CONTROL-STOM – XXX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
CONTROL-STOM:
https://www.targikielce.pl/przemyslowawiosna/control-stom
 SPAWALNICTWO – XVII Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń
dla
Spawalnictwa
SPAWALNICTWO:
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/spawalnictwo
 FLUID POWER – XV Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
KIELCE
FLUID
POWER:
https://www.targikielce.pl/przemyslowawiosna/fluid-power
 TEIA
–
V
Targi
Elektroniki
i
Automatyki
TEiA:
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/teia
 WIRTOPROCESY – IX Targi Wirtualizacji Procesów WIRTOPROCESY:
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/wirtoprocesy
 EXPO-SURFACE – XIII Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony
Powierzchni EXPO-SURFACE: https://www.targikielce.pl/przemyslowawiosna/expo-surface
 STOM-FIX – III Targi Technologii i Komponentów Łącznych i Mocujących
STOM-FIX: https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-fix
 DNI
DRUKU
3D
–
XIV
Dni
Druku
3D:
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/dni-druku-3d
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7. 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-

8. 27-28 kwietnia 2022 r., Logistics Manager, Konferencja Logistics Manager
Masterclass, Warszawa
Zapraszamy
na
ekskluzywne
wydarzenie
konferencyjne
dedykowane dyrektorom
i
menedżerom
logistyki
oraz
łańcucha
dostaw. Będziesz miał niepowtarzalną okazję do zdobycia praktycznej wiedzy o
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ciągle ewoluującym środowisku ekonomicznym, które ma ogromny wpływ na
sposób, w jaki powinniśmy planować łańcuchy dostaw, aby osiągnąć cele
biznesowe naszych organizacji.
Starannie dobrani prelegenci przedstawią rzetelne informacje oparte na
najnowszych danych, które ułatwią Ci podejmowanie kluczowych decyzji, a
także omówią strategie zarządcze pozwalające wydobyć z członków Twojego
zespołu ogromne pokłady kreatywności i zaangażowania, dzięki czemu Twoja
organizacja rozwinie się i zyska na wartości rynkowej.
Jednym z prelegentów Konferencji będzie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja Janusz Piechociński.
Koniecznie weź udział, jeśli:
 Planujesz i wdrażasz strategie z zakresu łańcucha dostaw;
 Zarządzasz pracownikami i chcesz budować sięgające po sukces zespoły;
 Konstruujesz budżety i szukasz możliwych optymalizacji kosztowych.
Rejestracja i szczegóły wydarzenia: https://land.logisticsmanager.pl/masterclass

9. 10-12 maja 2022 r., Targi Kielce S.A.,
Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA, Kielce

Targi

Budownictwa

Dołącz do największego wydarzenia branży budownictwa infrastrukturalnego
w Polsce!
Dynamiczny rozwój sektora infrastruktury oraz realizacja nowych inwestycji
związane są z wykorzystywaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i
wdrażaniem innowacji. Zmiany zachodzące w branży wymagają także
dostosowania formuły dotychczasowych Międzynarodowych Targów
Budownictwa Drogowego do zmieniającej się rzeczywistości.
Nowa rzeczywistość, Nowa Formuła, Nowa Infrastruktura
Odpowiadając na oczekiwania całego sektora, organizatorzy stworzyli
propozycję wydarzenia w nowej odsłonie, ze wzbogaconym zakresem
branżowym i merytorycznym. Okazją do poszerzenia technologicznych
horyzontów będą Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego Nowa Infrastruktura, które przyciągną do Targów Kielce przedstawicieli z
obszaru infrastruktury drogowej i kolejowej, transportowej, maszynowo –
budowlanej oraz budownictwa specjalistycznego.
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Targi Nowa Infrastruktura wraz z towarzyszącymi wystawami ma stanowić
kompleksowe, merytoryczne spotkanie branży. Wśród zagadnień
dot. Infrastruktury drogowej i kolejowej poruszanych podczas wydarzenia
pojawią się m.in. kwestie związane z technologiami, materiałami i
komponentami budowlanymi, projektowaniem infrastrukturalnym oraz
architektonicznym, budową i utrzymaniem infrastruktury oraz parkingami. Nie
zabraknie również informacji dot. zasad bezpieczeństwa oraz zarządzania
ruchem. Budownictwo Specjalistyczne i Maszyny Budowlane to kolejne
punkty
w
programie
Międzynarodowych
Targów
Budownictwa
Infrastrukturalnego. Oprócz ciężkich, lekkich i niskoemisyjnych maszyn i
urządzeń budowlanych, zaprezentowane zostaną również nowoczesne
rozwiązania i sprzęt wykorzystywany w budownictwie infrastrukturalnym.
Wśród specjalistycznych zagadnień omówione zostaną kwestie dot.
budownictwa geotechnicznego, hydrotechnicznego i energetycznego, a także
wszelkich prac, technik i systemów stosowanych w tych obszarach. Ostatnim z
zakresów
tematycznym Nowej
Infrastruktury będzie Transportoraz
zagadnienia poświęcone specjalistycznym, niskoemisyjnym pojazdom,
samochodom ciężarowym i dostawczym oraz kwestiom leasingu i wypożyczania
maszyn oraz urządzeń budowlanych.
Merytorycznie o branży ze specjalistami
Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego - Nowa
Infrastruktura to okazja do wymiany doświadczeń i odbycia wielu
merytorycznych rozmów oraz spotkań ze specjalistami z branży,
przedstawicielami najważniejszych firm budowlanych i zarządcami
infrastruktury. Podczas wydarzenia będzie można także poznać innowacyjne
produkty,
zobaczyć
prezentację nowoczesnych
maszyn
i rozwiązań
technologicznych oraz wziąć udział w branżowych konferencjach.
Zgłoszenia wystawców: https://portalklienta.targikielce.pl/auth/login
Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/nowa-infrastruktura
10. 11-12 maja 2022 r., KIG, XV Międzynarodowe Targi Wynalazków i
Innowacji INTARG, Katowice
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Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® – networkingowa
platforma promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych
branż i dziedzin.
Wiodącym celem Targów jest promocja innowacyjności, synergia nauki z
przemysłem, tworzenie ekosystemu innowacji, transfer technologii poprzez
zaproszenie do udziału przedstawicieli świata nauki oraz innowacyjnego
biznesu, upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie, a także pomoc w
zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie.
Targi INTARG® są wysoko oceniane przez instytucje państwowe oraz
organizacje krajowe i międzynarodowe, które rokrocznie wspierają to
wydarzenie. Wsparcie instytucjonalne jest niezwykle istotne dla realizacji misji
tego przedsięwzięcia, zwiększenia efektywności udziału w Targach oraz
szerokiego dotarcia z prezentowaną ofertą innowacyjnych rozwiązań do
środowisk biznesowo-przemysłowych. Przestrzeń Targów podzielona zostanie
na strefy branżowe, instytucjonalne oraz narodowe.
Targi stanowią forum prezentacji innowacji z wielu branż i dziedzin, w tym:


Zdrowie fizyczne i psychiczne



Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka, fitness



Biotechnologia / Nanotechnologia / Środowisko / Chemia / Ekologia /
Zrównoważony rozwój



Edukacja i Pedagogika



Opieka społeczna, praca społeczna, usługi społeczne



Bezpieczeństwo i dostępność



Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia,
Elektryczność i elektronika, Energetyka, Przemysł włókienniczy,
Budownictwo)



Transport i logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski,
Opakowania, Przechowywanie, itp.)



Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/Design,
Gry/Zabawki, Dom i ogród)



Usługi / Doradztwo / Ubezpieczenia / Finanse / Zarzadzanie



Nowe modele biznesowe oraz organizacyjne



IT



Innowacje społeczne dla przedsiębiorstw i gospodarki

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja ul. Kolska 9/122, 01-045 Warszawa
www.polandasia.com

Targi INTARG® 2022 wzbogacone zostaną o szereg wydarzeń towarzyszących,
w tym:


konferencje, prezentacje, panele dyskusyjne, omawiające istotne
zagadnienia dla synergii nauki i gospodarki, transferu technologii oraz
tworzenia przyjaznych ekosystemów innowacji



spotkania
networkingowe i
biznesowe,
służące
szerszemu
przedstawieniu potencjału oferowanego przez środowiska wynalazczonaukowe i zachęceniu do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy
nauką a gospodarką



Gala finałowa Targów INTARG® 2022 z ogłoszeniem wyników i
wręczeniem najwyższych nagród i wyróżnień laureatom Konkursu
INTARG® 2022, XX edycji Konkursu Godła Promocyjnego LIDER
INNOWACJI® oraz XVII edycji Konkursu MŁODY WYNALAZCA.



XXII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, zorganizowana przez
Fundację Polonia; jej misją jest zainicjowanie współpracy pomiędzy
światem nauki a przedsiębiorcami reprezentującymi gospodarcze
środowiska polonijne.

Szczegółowe informacje o XV edycji INTARG® 2022, wystawcach i programie
Targów oraz o ich partnerach i przyznanych patronatach są publikowane na
stronie www.intarg.pl
Szczegóły wydarzenia: https://kig.pl/xv-targi-wynalazkow-i-innowacji-intarg2022/
11. 16-27 maja 2022 r., PARP, Get ready for Japan – wirtualna misja
gospodarcze dla firm zainteresowanych rynkiem japońskim, on-line
Jeśli chcielibyście poznać specyfikę rynku japońskiego, np. by eksportować do
tego kraju, zachęcamy do aplikowania na 2-tygodniową bezpłatną misję, która
zostanie zorganizowana w maju br.
Kiedy i gdzie?
Misja odbędzie się w dniach 16-27 maja 2022 r. i zostanie w całości
zrealizowana online.
Dla kogo?
Do udziału w misji zapraszamy osoby, które:


reprezentują startupy i MŚP z różnych branż planujące sprzedaż swoich
produktów/usług w Japonii lub prowadzenie tam działalności,
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są obywatelami krajów członkowskich UE lub państw partnerskich
projektu COSME (w tym Białorusi i Ukrainy),



zajmują w swojej firmie stanowisko managerskie,



posługują się językiem angielskim.

Szczegółowe warunki udziału w misji znajdziecie na stronie wydarzenia
Jak wziąć udział?
Aby zgłosić chęć udziału w misji, należy wypełnić interaktywny formularz
zgłoszeniowy w języku angielskim.
Liczba uczestników misji jest ograniczona, a organizatorzy dokonają ich wyboru
spośród wszystkich zgłoszeń. Oprócz spełnienia warunków formalnych, wezmą
pod uwagę planowaną strategię firmy w zakresie współpracy z Japonią.
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 marca 2022 r.
Misja zostanie zorganizowana przez EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation, które wraz z PARP należy do sieci Enterprise Europe Network.
Informacji nt. misji udziela Magdalena
Zwolińska, magdalena_zwolinska@parp.gov.pl
Szczegóły wydarzenia:
https://www.een.org.pl/component/content/article/78402:get-ready-forjapan-wirtualna-misja-gospodarcza-dla-firm-zainteresowanych-rynkiemjaponskim
12. 23-25 maja 2022 r., PAIH, HORECA Kuwait 2022, Kuwejt
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza na 10 edycję wydarzenia
targowego dla branży restauracyjnej i hotelarskiej "HORECA Kuwait 2022".
Spotkanie odbędzie się w dniach 23-25 maja 2022 r. w Kuwejcie.
Wydarzenie jest dedykowane firmom związanym bezpośrednio lub pośrednio z
branżą restauracyjną i hotelarską.
W trakcie imprezy przewidywane są pokazy sztuki kulinarnej oraz zawody z
przyrządzania potraw i usług hotelarskich. Ponad 200 szefów kuchni będzie
rywalizować w 15 ekscytujących konkursach. Zawody będą oceniane przez
międzynarodowych sędziów z Europy, Bliskiego Wschodu oraz Dalekiego
Wschodu.
Informacje dotyczące wydarzenia:


Termin: 23-25 maja 2022 r.
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Godziny uczestnictwa: codziennie od 11:00 do 20:30



Oficjalny link do strony Organizatora: horecakuwaitexpo.com

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:


Jarosław Al Abbas
Ekspert, Centrum Eksportu
k. +48 606 796 441 (WhatsApp)
k. +965 6639 1703 (WhatsApp)
e. jaroslaw.alabbas@paih.gov.pl

Szczegóły wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20220523/horeca_kuwait
13. 24-27 maja 2022 r., Targi Kielce S.A., PLASTPOL XXVI Międzynarodowe
Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy, Kielce
Jedna z najważniejszych europejskich imprez poświęconych branży
przetwórczej wraca w tradycyjnym, majowym terminie do Targów Kielce.
XXVI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL jak co roku skupią w sobie najnowsze zdobycze technologii i
najciekawsze oferty rynkowe.
Trwająca pandemia nie tylko nie odcisnęła swojego piętna na rynku tworzyw
sztucznych i gumy, ale wręcz pozwoliła na rozwój rynku, głównie ze względu na
lawinowe zapotrzebowanie na takie produkty jak gumowe rękawiczki, czy
plastikowe opakowania. Plastik okazał się być cichym bohaterem przede
wszystkim w medycynie. Akcesoria oddechowe, aparatura szpitalna, czy filtry
laboratoryjne to jedynie niektóre z produktów tworzyw sztucznych i gumy,
niezbędnych w obecnych czasach. To w jednoznaczny sposób wpłynęło między
innymi na zmianę postrzegania plastiku przez opinię publiczną.
Kieleckie Targi PLASTPOL już od ćwierć wieku stanowią centralny punkt
spotkań biznesu i dialogu krajowych i światowych koncernów sektora
przetwórstwa tworzyw w Europie Środkowo-Wschodniej. Podobnej rangi
wystawy nie odbywają się u naszych sąsiadów zza południowej i wschodniej
granicy.
W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele wszystkich grup branży:
dystrybutorzy, firmy tworzywowe i producenci maszyn oraz, a może przede
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wszystkim, klienci. Targi PLASTPOL, ze względu na swój prestiż, są też szeroko
omawiane przez media branżowe, ogólnopolskie oraz zagraniczne.
PLASTPOL to nie tylko maszyny i oferty zakupowe, ale także spotkania,
seminaria, kursy, a co za tym idzie możliwość spotkania się twarzą w twarz i
wymiana doświadczeń na polu biznesowym i zawodowym z ekspertami z całego
świata. Taki i w tym roku na uczestników czekają seminaria przygotowane przez
Plastech–INFO, podejmujące temat rozwoju technologii przetwórstwa tworzyw
sztucznych, oraz spotkania biznesowe, w tym rozpoczynająca wydarzenie,
coroczna konferencja prasowa przygotowana przez stowarzyszenie
PlasticsEurope Polska, podczas którego przedstawiony zostanie raport z
rozwoju rynku plastików na świecie.
Zgłoszenia dla wystawców: https://portalklienta.targikielce.pl/auth/login
Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/plastpol
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
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