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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.  

 

Spotkania z Ambasador Indonezji J.E. Anita Luhulima 

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 

Chiński Partner, który przygotowuje inwestycję w Polsce i poszukuje ubojni 
żywca, które mogą w drugiej połowie 2022 r. dostarczać flaki i śluz z flaków 
wieprzowych do dalszego przerobu. Kontakt: info@polandasia.com. 

Do Izby Polska-Azja wpłynęły duże zamówienia z rynku chińskiego dostaw 
kawy. Zainteresowanych prosimy o oferty na info@polandasia.com i wskazanie 
przedstawiciela do negocjacji kontraktów   
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Nowi członkowie 

EAS Poland Sp. z o.o. 

EAS POLAND Sp. z o.o. zapewnia rozwiązania logistyczne i transportowe na 
całym świecie, takie jak Next Flight Out, OBC, loty czarterowe, fracht drogowy, 
fracht morski, fracht kolejowy i rozwiązania w zakresie pośrednictwa celnego. 

Misją EAS jest stworzenie efektywnego przepływu towarów pomiędzy krajami 
na całym świecie przy zachowaniu jak najbardziej optymalnej proporcji kosztów 
do czasu transportu, szczególnie w przypadku krytycznych dostaw, które 
wymagają szczególnej obsługi podczas całego transportu, od odbioru do 
końcowej dostawy. 

Siłą EAS POLAND są zespoły dostępne 24/7, 25 lat doświadczenia, optymalizacja 
transportu, indywidualny opiekun dla każdego zlecenia.  

Firma realizuje usługi transportowe w ponad 150 krajach. 

EAS POLAND Sp. z o.o. 

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa 

e-mail: sales-pl@eas-intl.com 

www.eas-intl.com 

 

SkyFox Poland Sp. z o.o. 

Firma oferuje możliwość transportu w formule „door-to-door”, która zapewnia 
pełną obsługę spedycyjną od momentu wysłania do odbioru. Dzięki bogatemu 
doświadczeniu w przewozach ponadgabarytowych SKYFOX jest w stanie 
zaplanować trasę przejazdu od początku do końca, wraz z załatwieniem 
wszelkich formalności prawnych, celnych oraz pilotażu. 

OFERTA Skyfox: 

TRANSPORT MORSKI I LOTNICZY 

Nasz zasięg w ramach transportu drogą morską jest globalny – dostarczamy 
ładunki do Wielkiej Brytanii, jak i do pozostałych krajów europejskich, a także 
na inne kontynenty. 

TRANSPORT DROBNICOWY 

Przewozimy towary pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, oferując przy tym 
atrakcyjne ceny. 

MAGAZYNOWANIE 

mailto:sales-pl@eas-intl.com
http://www.eas-intl.com/
https://www.facebook.com/SkyfoxTSL/?__cft__%5B0%5D=AZWPfIO7Z6h5SeGKIlrEJhQBrtB3SuJZIoP6pzOLRRBylsEY5vsVGkVrE8KiccRNFBqJjeF-HF9ZLFf4B4zj7VM2GeRBpTz1B4PTp0AAn8TX_D-yzy2hXA6dAR8QKEG-87oeG8If65TrpBYc97DccTg7JReDmSTzsFRSXFNzd0TQsKOr2uhmcVbgJpFPjEBvyhg&__tn__=kK-R
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Zapewniamy naszym klientom wysokiej jakości usługi magazynowe. Stanowią 
one znakomite rozwiązanie dla osób potrzebujących składowania krótko- i 
długoterminowego. Dodatkowo zapewniamy takie usługi jak przeładunek i 
rozładunek, a także: foliowanie, bandowanie, etykietowanie czy tworzenie 
pakietów. Nasi klienci mogą również liczyć na obsługę doświadczonej agencji 
celnej. 

TRANSPORT DROGOWY/ MIĘDZYNARODOWY/KRAJOWY 

Transport drogowy, który wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu, 
stanowi główny obszar działania Skyfox. Obsługujemy dużych, sprawdzonych 
klientów, z którymi mamy bezpośredni kontakt.  

TRANSPORT PONADGABARYTOWY 

Posiadamy w swojej ofercie auta do transportu niskopodwoziowego – 
platformy oraz naczepy typu TIEFBETT i SEMI.  

Skyfox Poland Sp. z o.o. 

ul. Mińska 63a, 03-828 Warszawa 

e-mail: biuro@skyfox.com.pl 

www.skyfox.com.pl 

 

 

U członków Izby 

ACTION S.A. 

GK ACTION S.A. z rekordowymi wynikami i wysoką marżą za 2021 r. 

Zeszły rok był pierwszym, pełnym rokiem obrotowym, w którym firma działała 
już bez dopisku „w restrukturyzacji”. Dzięki wypracowanemu w jej czasie 
nowemu modelowi biznesu GK ACTION S.A. osiągnęła przychody w wysokości 2 
307 109 tys. zł, zysk wyniósł 100 863 tys. zł, a marża brutto na sprzedaży 
utrzymała się na poziomie 8,74 proc.  

Rekordowe wyniki i wysoka marża to efekt dwóch podstawowych czynników. 
Po pierwsze, zerwania spółki z klasycznym modelem dystrybucji, a po drugie to 
skutek rozwoju ACTION w kluczowych dla niej obszarach: eksportu, wsparcia 
sprzedaży w segmencie produktów zaawansowanych, projektów e-commerce 
oraz marek własnych. 

 

mailto:biuro@skyfox.com.pl
http://www.skyfox.com.pl/
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Colliers Poland 

Colliers Poland po raz drugi uzyskał tytuł „Inwestor w Kapitał Ludzki”. 

 

ESA logistika Polska 

ESA logistika  ponownie rośnie z SEGRO Poland. Firma drugi raz w ciągu 
ostatnich miesięcy powiększa wynajmowaną powierzchnię w SEGRO Logistics 
Park Stryków. W ramach nowej umowy zajmowana przez firmę przestrzeń 
zwiększy się o 2 900 mkw., tym samym osiągając łącznie 10 400 mkw. 

 

Grupa CSL 

Prezes CSL ma ofertę dla przewoźników, którzy przestali obsługiwać Rosję i 
Białoruś. - Jeżeli są dobrzy i przyjdą do nas, chętnie podejmiemy współpracę. 
Ładunków mamy dużo, a możemy mieć więcej - deklaruje Laura Hołowacz, 
prezes Grupy CSL. W rozmowie z portalem wnp.pl także o innych skutkach 
wojny widocznych w logistyce. 

Treść wywiadu: https://www.wnp.pl/logistyka/mozemy-dac-ladunek-kazdemu-
kto-przestal-obslugiwac-rosje-i-bialorus,561672.html 

Wypowiedzi Prezes CLS Laury Hołowacz o możliwym wpływie agresji rosyjskiej 
w Ukrainie na branżę TSL: 

Dla www.rynekinfratruktury.pl: 

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/w-transporcie-duza-
niepewnosc-czy-sa-powody-do-paniki-
80544.html?fbclid=IwAR3lkebzVMVf0x5gagSXNRVmNOc3XMEBYhpcwSkehP26
UhhsM3FKxtZqEGc 

Dla www.pulshr.pl: 

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/wojna-rozlozy-ich-na-lopatki-z-wielu-firm-
odeszla-nawet-polowa-
kierowcow,88363.html?fbclid=IwAR2D4ptdAJ1MoCzeFSG2JjooxP1mhBU6OuZp
xvi9HrCQNCevApXJGLSl4v8 

 

ESE Entertainmet  

ESE Entertainment ze złotem w konkursie MUSE Creative Awards 2022 za 
międzynarodową kampanię esportową SkillzVault dla marki Bitcoin Vault 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6909816925132853248/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6909816925132853248/
https://www.wnp.pl/logistyka/mozemy-dac-ladunek-kazdemu-kto-przestal-obslugiwac-rosje-i-bialorus,561672.html
https://www.wnp.pl/logistyka/mozemy-dac-ladunek-kazdemu-kto-przestal-obslugiwac-rosje-i-bialorus,561672.html
http://www.rynekinfratruktury.pl/
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/w-transporcie-duza-niepewnosc-czy-sa-powody-do-paniki-80544.html?fbclid=IwAR3lkebzVMVf0x5gagSXNRVmNOc3XMEBYhpcwSkehP26UhhsM3FKxtZqEGc
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/w-transporcie-duza-niepewnosc-czy-sa-powody-do-paniki-80544.html?fbclid=IwAR3lkebzVMVf0x5gagSXNRVmNOc3XMEBYhpcwSkehP26UhhsM3FKxtZqEGc
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/w-transporcie-duza-niepewnosc-czy-sa-powody-do-paniki-80544.html?fbclid=IwAR3lkebzVMVf0x5gagSXNRVmNOc3XMEBYhpcwSkehP26UhhsM3FKxtZqEGc
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/w-transporcie-duza-niepewnosc-czy-sa-powody-do-paniki-80544.html?fbclid=IwAR3lkebzVMVf0x5gagSXNRVmNOc3XMEBYhpcwSkehP26UhhsM3FKxtZqEGc
http://www.pulshr.pl/
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/wojna-rozlozy-ich-na-lopatki-z-wielu-firm-odeszla-nawet-polowa-kierowcow,88363.html?fbclid=IwAR2D4ptdAJ1MoCzeFSG2JjooxP1mhBU6OuZpxvi9HrCQNCevApXJGLSl4v8
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/wojna-rozlozy-ich-na-lopatki-z-wielu-firm-odeszla-nawet-polowa-kierowcow,88363.html?fbclid=IwAR2D4ptdAJ1MoCzeFSG2JjooxP1mhBU6OuZpxvi9HrCQNCevApXJGLSl4v8
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/wojna-rozlozy-ich-na-lopatki-z-wielu-firm-odeszla-nawet-polowa-kierowcow,88363.html?fbclid=IwAR2D4ptdAJ1MoCzeFSG2JjooxP1mhBU6OuZpxvi9HrCQNCevApXJGLSl4v8
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/wojna-rozlozy-ich-na-lopatki-z-wielu-firm-odeszla-nawet-polowa-kierowcow,88363.html?fbclid=IwAR2D4ptdAJ1MoCzeFSG2JjooxP1mhBU6OuZpxvi9HrCQNCevApXJGLSl4v8
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ESE Entertainment zawarło porozumienie o współpracy z Metachain 
Technologies w zakresie opracowywania aplikacji blockchain i Metaverse, w 
tym premier tokenów i NFT. 

ESE Entertainment wyprodukuje 3 wydarzenia e-sportowe w EA SPORTS FIFA 
dla Ekstraklasa S.A. 

ESE Entertainment podpisało umowę z GP Metaverse, które wzmacnia 
społeczności sportów motorowych na organizowanie esportowych 
gamingowych wydarzeń. 

ESE Entertainment poszerza globalną obecność dzięki umowie partenrskiej z 
Cowana Esports and Gaming. 

Więcej: https://www.globenewswire.com/en/news-
release/2022/03/24/2409189/0/en/ESE-Entertainment-Expands-Global-
Presence-with-Cowana-Esports-and-Gaming-Partnership-
Agreement.html?fbclid=IwAR0Es5ZgC1FlJDuD2ce_wA41PgYzZ-RsKFOPdiz-
ZIAbXHlZS0lW3GMcXPk 

ESE Entertainment zawarło umowę o współpracy z Waveform Entertainment. 
Partnerstwo to umożliwia ESE poszerzenie swojej zdolności operacyjnej do 
realizacji wydarzeń na żywo, esportowych i wirtualnych transmisji produkcji, w 
tym rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej na całym świecie.  

 

JAKON 

Jakon zakończył realizację dla firmy Limax w Wolsztynie. Całkowita 
powierzchnia obiektu wynosi 4546 m2. Na części produkcyjnej o powierzchni 
1660 m2 będzie odbywała się konfekcja owoców foliowanych, a w części 
magazynowej – chłodniach o powierzchni 2464 m2 będą składowane produkty 
gotowe oraz surowce.  

W Nowym Koninku pod Warszawą Jakon realizuje kolejny projekt o charakterze 
produkcyjno-magazynowym. Dla marki ADBL z sektora automotive powstaje 
obiekt o powierzchni ponad 5000 m2, w którym produkowane będą 
profesjonalne produkty do detailingu.  

 

Mentor S.A. 

Mentor S.A. otworzył nowy oddział w Gdańsku. Placówka brokera 
ubezpieczeniowego znajduje się przy Al. Grunwaldzkiej 163 w Gdańsku. 

 

https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/03/24/2409189/0/en/ESE-Entertainment-Expands-Global-Presence-with-Cowana-Esports-and-Gaming-Partnership-Agreement.html?fbclid=IwAR0Es5ZgC1FlJDuD2ce_wA41PgYzZ-RsKFOPdiz-ZIAbXHlZS0lW3GMcXPk
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/03/24/2409189/0/en/ESE-Entertainment-Expands-Global-Presence-with-Cowana-Esports-and-Gaming-Partnership-Agreement.html?fbclid=IwAR0Es5ZgC1FlJDuD2ce_wA41PgYzZ-RsKFOPdiz-ZIAbXHlZS0lW3GMcXPk
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/03/24/2409189/0/en/ESE-Entertainment-Expands-Global-Presence-with-Cowana-Esports-and-Gaming-Partnership-Agreement.html?fbclid=IwAR0Es5ZgC1FlJDuD2ce_wA41PgYzZ-RsKFOPdiz-ZIAbXHlZS0lW3GMcXPk
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/03/24/2409189/0/en/ESE-Entertainment-Expands-Global-Presence-with-Cowana-Esports-and-Gaming-Partnership-Agreement.html?fbclid=IwAR0Es5ZgC1FlJDuD2ce_wA41PgYzZ-RsKFOPdiz-ZIAbXHlZS0lW3GMcXPk
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/03/24/2409189/0/en/ESE-Entertainment-Expands-Global-Presence-with-Cowana-Esports-and-Gaming-Partnership-Agreement.html?fbclid=IwAR0Es5ZgC1FlJDuD2ce_wA41PgYzZ-RsKFOPdiz-ZIAbXHlZS0lW3GMcXPk
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Komentarz eksperta Mentor S.A. W. Hutnikiewicza na temat ubezpieczeń 
przedsiębiorstw w czasie wojny dla Interii.  

Komentarz: https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-
interii/aktualnosci/news-wlodzimierz-hutnikiewicz-mentor-ubezpieczenia-nie-
uratuja-
uk,nId,5901642?fbclid=IwAR3RkKor6N5mLS19KFS6T3T0ONuNQrnaEuVYg4Nzm
Mk4Ik3fFYlprT-1m5E 

 

Polish Forwarding Company (PFC) 

Komentarz M. Witkowskiego, dyrektora ds. transportu kolejowego Polish 
Forwarding Companu na temat wpływu sankcji nałożonych na Rosję na sytuację 
w transporcie.  

Komentarz: https://intermodalnews.pl/2022/03/09/ruch-pociagow-na-njs-nie-
ustal-ale-kryzys-bedzie-miec-reperkusje-w-calej-swiatowej-branzy-
logistycznej/?fbclid=IwAR0ObaDhr7TfNlqNkCFLwwle39BUkcV2zgQeF2Vfjh3Gp
dCNq-0Bd_1m6Fs 

 

QubicGames S.A. 

Z okazji 18-lecia firmy QubicGames S.A. zorganizowała akcję promocyjną, w 
której można było wygrać złote bilety uprawniające do darmowego kodu 
Nintendo Switch do każdej gry QubicGames, Untold Tales i Naptime.games od 
kwietnia 2022 r. do końca 2023 roku.  

 

Spectre Solutions 

Spectre Solutions podczas Targów Dimdex 2022 w Doha w Katarze podpisał 
MoU w sprawie współpracy z Rheinmetall Barzan Advanced Technologies 
QSTP-LLC  w zakresie stworzenia rozwiązania sieci komunikacyjnych dla 
systemów bezzałogowych.  

Podczas Annual Investment Meeting w Dubaju (29-31 marca 2022 r.) Spectre 
Solutions otrzymał nagrodę w kategorii Inteligentna Inicjatywa Smart Security 
Award.  

 

Targi Kielce S.A. 

https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-wlodzimierz-hutnikiewicz-mentor-ubezpieczenia-nie-uratuja-uk,nId,5901642?fbclid=IwAR3RkKor6N5mLS19KFS6T3T0ONuNQrnaEuVYg4NzmMk4Ik3fFYlprT-1m5E
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-wlodzimierz-hutnikiewicz-mentor-ubezpieczenia-nie-uratuja-uk,nId,5901642?fbclid=IwAR3RkKor6N5mLS19KFS6T3T0ONuNQrnaEuVYg4NzmMk4Ik3fFYlprT-1m5E
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-wlodzimierz-hutnikiewicz-mentor-ubezpieczenia-nie-uratuja-uk,nId,5901642?fbclid=IwAR3RkKor6N5mLS19KFS6T3T0ONuNQrnaEuVYg4NzmMk4Ik3fFYlprT-1m5E
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-wlodzimierz-hutnikiewicz-mentor-ubezpieczenia-nie-uratuja-uk,nId,5901642?fbclid=IwAR3RkKor6N5mLS19KFS6T3T0ONuNQrnaEuVYg4NzmMk4Ik3fFYlprT-1m5E
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-wlodzimierz-hutnikiewicz-mentor-ubezpieczenia-nie-uratuja-uk,nId,5901642?fbclid=IwAR3RkKor6N5mLS19KFS6T3T0ONuNQrnaEuVYg4NzmMk4Ik3fFYlprT-1m5E
https://intermodalnews.pl/2022/03/09/ruch-pociagow-na-njs-nie-ustal-ale-kryzys-bedzie-miec-reperkusje-w-calej-swiatowej-branzy-logistycznej/?fbclid=IwAR0ObaDhr7TfNlqNkCFLwwle39BUkcV2zgQeF2Vfjh3GpdCNq-0Bd_1m6Fs
https://intermodalnews.pl/2022/03/09/ruch-pociagow-na-njs-nie-ustal-ale-kryzys-bedzie-miec-reperkusje-w-calej-swiatowej-branzy-logistycznej/?fbclid=IwAR0ObaDhr7TfNlqNkCFLwwle39BUkcV2zgQeF2Vfjh3GpdCNq-0Bd_1m6Fs
https://intermodalnews.pl/2022/03/09/ruch-pociagow-na-njs-nie-ustal-ale-kryzys-bedzie-miec-reperkusje-w-calej-swiatowej-branzy-logistycznej/?fbclid=IwAR0ObaDhr7TfNlqNkCFLwwle39BUkcV2zgQeF2Vfjh3GpdCNq-0Bd_1m6Fs
https://intermodalnews.pl/2022/03/09/ruch-pociagow-na-njs-nie-ustal-ale-kryzys-bedzie-miec-reperkusje-w-calej-swiatowej-branzy-logistycznej/?fbclid=IwAR0ObaDhr7TfNlqNkCFLwwle39BUkcV2zgQeF2Vfjh3GpdCNq-0Bd_1m6Fs
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Targi Kielce zwyciężyły w plebiscycie "Szukamy Złotych Gwiazd" 
organizowanym przez Gazeta Wyborcza! Rozbudowa ich ośrodka została 
uznana za najlepszą inwestycję unijną w Kielcach i województwie 
świętokrzyskim!  Gratulujemy Więcej w artykule: https://lnkd.in/enFHenmj 

 

Wydarzenia 

1 marca 2022 r.  

Konferencja New Challenges’22 firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy 
magazynu „Transport Manager” dla managerów branży TSL.  

1-2 marca 2022 r.   

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 
PPH EWA-BIS wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Borówkowej 2022.  

1-3 marca 2022 r.   

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 
PPH EWA-BIS wzięli udział w Targach Foodex Saudi w Jeddah w Arabii 
Saudyjskiej. 

2 marca 2022 r.   

W siedzibie firmy członkowskiej Konsalnet Seris odbyło się spotkanie z liderami 
środowiska przetwórstwa owocowo-warzywnego i mięsnego Polsce z udziałem 
przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. 

2 marca 2022 r.   

Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Morskiej Agencji Gdynia „Ile 
kosztuje kontener? Dlaczego tak drogo?”. 

3 marca 2022 r.    

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński 
przeprowadził kilka telekonferencji z rektorami polskich uczelni wyższych, jak 
zagospodarować na dłużej ten potencjał studentów pochodzących z Ukrainy i  
studentów studiujących w Ukrainie, którzy w wyniku ataku Rosji na Ukrainę 
znaleźli się w Polsce.  

3 marca 2022 r.     

Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja w 
Warszawie omawiające konsekwencje wojny na Ukrainie dla transportu 
Wschód -Zachód, sytuacji firm polskiego Sektora TSL , nowe inicjatywy firm 
członkowskich Izby Polska-Azja.  

https://lnkd.in/enFHenmj
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3 marca 2022 r.     

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział w 
dorocznym spotkaniu członków Warszawskiej Izby Gospodarczej. 

4 marca 2022 r.     

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja przeprowadzili 
konsultacje z kolejnymi rektorami polskich uczelni o zagospodarowaniu 
uciekających przed wojną studentów z krajów Azji.  

4 marca 2022 r.     

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja zorganizowali 
spotkanie z Przewodniczącym Sekcji Chiny Izby Polska-Azja.  

4 marca 2022 r.     

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wzięli udział w 
spotkaniu z chińskim Partnerem, który przygotowuje inwestycję w Polsce 
przerobu odpadów mięsnych.  

5-6 marca 2022 r. 

Kongres i Targi Dekarzy, Blacharzy, Cieśli DACH FORUM w Targi Kielce.  

6 marca 2022 r.     

Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński przeprowadził szereg rozmów 
telefonicznych z członkami Izby o tym jak pomoc w zagospodarowaniu 
uchodźców i udostępnić polskim firmom: kierowców, operatorów wózków 
widłowych, spawaczy, elektryków i operatorów obrabiarek. 

7 marca 2022 r.     

Telekonferencja z Przewodniczącym Sekcji TSL Izby Polska-Azja, prezesem PFC. 
Wnioski po kilku konferencjach transportowych, sygnały napływające od 
Partnerów z sektora TSL z Azji 

7 marca 2022 r.     

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Objazd wzięli udział 
w spotkaniu z firmami z północnego Mazowsza. 

9 marca 2022 r.     

Konferencja “Trends and future of China: Japanese and European responses” z 
udziałem członków Izby Polska-Azja. 

9 marca 2022 r.    
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W Nadarzynie spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Przemysłowo-
Handlowej Polska-Azja w sprawie eksportu polskich kosmetyków na Bliski 
Wschód i do Azji. W Piasecznie spotkanie z Przewodniczącą Sekcji Promocja i 
Marketing Izby: scenariusze promocyjne na polskie towary w krajach arabskich. 

9 marca 2022 r.     

Konferencja Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, podczas której Michał Latoch z 
Morskiej Agencji Gdynia (firmy członkowskiej Izby Polska-Azja) przedstawił 
obecną sytuację na rynku transportu kontenerowego. 

10 marca 2022 r.     

Przewodnicząca Sekcji Japonia Izby Polska-Azja Eliza Klonowska-Siwak na 
Wystawie Światowej EXPO w Dubaju zorganizowała spotkanie polskich firm z 
wystawcami z Japonii. 

10 marca 2022 r.     

Spotkanie w firmie członkowskiej Izby Polska-Azja sektora TSL Skyfox. 
Omówiono możliwości współpracy z członkami Izby Polska-Azja 

10 marca 2022 r.     

W siedzibie KIG spotkania z przedsiębiorcami z branży OZE, funduszy 
inwestycyjnych i sektora auto-moto z udziałem przedstawicieli Izby 
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. 

10 marca 2022 r.     

Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński był gościem red. T. Setty w Magazyn 
EKG w Radio TOK FM, gdzie mówił o konsekwencjach ekonomicznych wojny w 
Ukrainie.  

Wywiad: https://audycje.tokfm.pl/podcast/119806,-Wojna-w-Ukrainie-
oznacza-glod-w-wielu-krajach-na-Bliskim-Wschodzie-i-
Afryce?fbclid=IwAR3UC4pn7teeCqPDiQ6okHbhvjmc_YCRpflGhKaLop0qjTLcsUK
Kh0RQ66E 

11 marca 2022 r.     

W GD Poland spotkanie z Przewodniczącym Sekcji Chiny. Diaspora Chińskich 
Przedsiębiorców na Mazowszu zaopiekowała się chińskimi studentami z 
Ukrainy.  

11 marca 2022 r.     

https://audycje.tokfm.pl/podcast/119806,-Wojna-w-Ukrainie-oznacza-glod-w-wielu-krajach-na-Bliskim-Wschodzie-i-Afryce?fbclid=IwAR3UC4pn7teeCqPDiQ6okHbhvjmc_YCRpflGhKaLop0qjTLcsUKKh0RQ66E
https://audycje.tokfm.pl/podcast/119806,-Wojna-w-Ukrainie-oznacza-glod-w-wielu-krajach-na-Bliskim-Wschodzie-i-Afryce?fbclid=IwAR3UC4pn7teeCqPDiQ6okHbhvjmc_YCRpflGhKaLop0qjTLcsUKKh0RQ66E
https://audycje.tokfm.pl/podcast/119806,-Wojna-w-Ukrainie-oznacza-glod-w-wielu-krajach-na-Bliskim-Wschodzie-i-Afryce?fbclid=IwAR3UC4pn7teeCqPDiQ6okHbhvjmc_YCRpflGhKaLop0qjTLcsUKKh0RQ66E
https://audycje.tokfm.pl/podcast/119806,-Wojna-w-Ukrainie-oznacza-glod-w-wielu-krajach-na-Bliskim-Wschodzie-i-Afryce?fbclid=IwAR3UC4pn7teeCqPDiQ6okHbhvjmc_YCRpflGhKaLop0qjTLcsUKKh0RQ66E
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Spotkanie z Prezesem Federacji Przedsiebiorcy.PL. Omówiono konsekwencje 
powrotu pracowników z Ukrainy dla firm Federacji, uzgodniono współpracę w 
poszukiwaniu zastępców poprzez firmy Sekcji HR Izby Polska-Azja. 

11 marca 2022 r.     

Prezes Morskiej Agencji Gdynia (firmy członkowskiej Izby Polska-Azja) Michał 
Śmigielski wziął udział w debacie: "Local content – jak zabezpieczyć udział 
polskich firm w bardzo szybko rozwijającej się branży Offshore". 

11 marca 2022 r.     

Premiera nowej gry „Chex Quest HD” od członka Izby Polska-Azja QubicGames 
S.A. 

eStore: https://www.nintendo.com/store/products/chex-quest-hd-switch/ 

12 marca 2022 r.     

Telekonferencja nad modyfikacją Programu tegorocznej Konferencji FRACHT 
2022 - spotkania sektora transportu intermodalnego. 

12 marca 2022 r.     

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z delegacją biznesu bułgarskiego. 
Omówiono możliwości eksportu polskiej żywności na Bałkany oraz współpracę 
transportową w obsłudze przewozów do Pireusu, Kopru i Triestu. 

12 marca 2022 r.     

Spotkanie z przedstawicielami chińskich firm - członkami Chińsko -Polskiej 
Głównej Izby Gospodarczej z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja. 

14 marca 2022 r.     

Spotkania i telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielami 
bułgarskich sieci handlowych: eksport polskiej żywności, chemii gospodarczej i 
kosmetyków do Bułgarii i na Bałkany. 

14 marca 2022 r.     

Telekonferencja przedstawicieli Izby Polska-Azja o przygotowaniach Sekcji 
Indonezja Izby do konferencji on-line dla dziennikarzy ekonomicznych z JE 
Ambasador Republiki Indonezji w Polsce Anita Lidya Luhulima. 

15 marca 2022 r.     

Kilkanaście spotkań i rozmów przedstawicieli Izby Polska-Azja o polskim 
eksporcie i co szczególnie ważne o nowych inwestycjach azjatyckich w Polsce. 

16 marca 2022 r.  

http://przedsiebiorcy.pl/
https://www.nintendo.com/store/products/chex-quest-hd-switch/
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Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wziął udział 
w konferencji inwestycyjnej „Why Poland now? Attractive destination for 
Energy, infrastructure and automotive projects” zorganizowanej przez PAIH I 
Ambasadę RP w Tokio.  

16 marca 2022 r.     

Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w spotkaniu z okazji Święta 
Wiosny- Nauryz Polsko-Kazachstanskiej Izba Gospodarczej.  

16 marca 2022 r.     

Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński spotkał się z Rektorem SGH Piotrem 
Wachowiakiem. Podczas spotkania omówiono kształcenie ekonomistów pod 
potrzeby eksporterów oraz możliwości kształcenia studentów z Azji . 

16 marca 2022 r.     

Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński podczas spotkania z SKN Ekonomii 
Politycznej SGH przedstawił wykład: „Konsekwencje najazdu rosyjskiego na 
Ukrainę - światowa i europejska gospodarka”. 

16-18 marca 2022 r.     

Szkolenie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Auditor 
wewnętrzny systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 
45001:2018”. 

17 marca 2022 r.     

Firma członkowska Izby Polska-Azja Morska Agencja Gdynia zorganizowała 
panel dyskusyjny o rynku.  

17 marca 2022 r.   Spotkanie z firmami budowlanymi zajmującymi się 
wykonawstwem na budowach obiektów przemysłowych i instalacji ochrony 
środowiska 

17 marca 2022 r. 

W ramach cyklu spotkań „Śniadanie z ekspertem” firmy członkowskiej Izby 
Polska-Azja TÜV SÜD Polska 17 marca br. odbyło się spotkania on-line 
„Znakowanie produktu kodem QR – czyli jak informować konsumentów o 
bezpieczeństwie produktów”. 

17 marca 2022 r.     

Transport Manager Magazine – firma członkowska Izby Polska-Azja, 
zorganizowała konferencję „Cyfrowa inwentaryzacja floty, długo oczekiwany 
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przez branżę transportową cyfrowy protokół zdawczo - odbiorczy i zdalne 
zgłaszanie szkód”.  

17-20 marca 2022 r.     

XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH zorganizowane 
przez firmę członkowską Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A. z udziałem członków 
Izby – Pronar i SIPMA. Wraz z Targami AGROTECH odbyły się także XXI Targi 
Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. 

18 marca 2022 r.     

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy magazynu 
„Transport Manager” uczestniczyli w konferencji i wręczeniu nagród na Gali 
„Dealer Roku 2021” zorganizowanej przez DAF Trucks Polska.  

20 -21 marca 2022 r.    r 

Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Seris Konsalnet Dyrektor 
Adam Adamowski przedstawił w Erewaniu możliwości współpracy biznesem 
ormiańskim. 

21 marca 2022 r.     

Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z kierownictwem Chińsko - Polskiej 
Izby Gospodarczej. Omówiono ceny frachtu Chiny-UE oraz sytuację na 
Jedwabnym Kolejowym Szlaku Chiny-Polska. 

21 marca 2022 r.     

Telekonferencje przedstawicieli Izby Polska-Azja z polskimi eksporterami do Azji 
Centralnej o problemach w transporcie i płatnościach. 

21 marca 2022 r.    

Telekonferencja Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego z I 
Sekretarzem Ambasady Kazachstanu. 

21 marca 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli 
udział w Targach Dimdex 2022 w Doha w Katarze, gdzie zaprezentowali 
swojego drona w ramach wystawy systemów wojskowych Sił Zbrojnych Kataru.  

22 marca 2022 r.   

Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w stopkaniu z firmą Lakma w GD 
Poland. Omówiono możliwości dystrybucji produktów firmy poprzez diasporę 
azjatycką w Polsce. 
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22 marca 2022 r.    

Sekcja Gaming, e-sport & Interactive Media Izby Polska-Azja zorganizowała 
spotkanie przedstawicieli firmy członkowskiej Izby QubicGames S.A. z 
Ambasador Indonezji J.E. Anit Luhulima oraz przedstawicielami Departamentu 
Ekonomicznego Ambasady Indonezji w Warszawie. Podczas spotkania 
omówiono możliwości biznesowe w obszarze transformacji cyfrowej, w 
szczególności gospodarki kreatywnej. QubicGames S.A. jest pierwszą firmą z 
branży gamingowej, która miała możliwość bezpośredniego spotkania z 
Ambasador Indonezji celem omówienia współpracy z developerami z Indonezji.  

23-25 marca 2022 r.     

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory wzięli 
udział w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego 
SALMED w Poznaniu, gdzie prezentowali ofertę oprawy MEDICA2LED do 
oświetlenia powierzchni czystych oraz rozwiązania do dekontaminacji 
pomieszczeń PURELIGHTLUG. 

24 marca 2022 r.     

Premiera wiosennej kolekcji firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ALWERO – 
polskiego producenta odzieży i akcesoriów wełnianych.  

Wiosenna kolekcja ALWERO: https://shop.alwero-wool.com 

24 marca 2022 r.     

Wizyta JE Ambasador Indonezji w Centrum Handlowym GD Poland (firmie 
członkowskiej Izby Polska-Azja.  

Więcej o spotkaniu: https://polandasia.com/aktualności/spotkanie-
przedstawicieli-firmy-członkowskiej-gd-poland-z-ambasador-republiki-
indonezji/ 

25 marca 2022 r.     

Spotkanie online Rady Programowej Forum Fracht 2022.  

24 marca 2022 r.     

Spotkanie przedstawicieli firmy Qubic Games z J.E. Anita L. Luhulima 
Ambasador Republiki Indonezji oraz z przedstawicielami Departamentu 
Ekonomicznego Ambasady Indonezji w Warszawie  

24-26 marca 2022 r.     

I Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Taszkiencie Forum miało na celu 
przyciągnięcie liderów dużych inwestycji zagranicznych, organizacji 

https://v-solar-energy-business-mixer.b2match.io/
https://v-solar-energy-business-mixer.b2match.io/
https://shop.alwero-wool.com/
https://polandasia.com/aktualności/spotkanie-przedstawicieli-firmy-członkowskiej-gd-poland-z-ambasador-republiki-indonezji/
https://polandasia.com/aktualności/spotkanie-przedstawicieli-firmy-członkowskiej-gd-poland-z-ambasador-republiki-indonezji/
https://polandasia.com/aktualności/spotkanie-przedstawicieli-firmy-członkowskiej-gd-poland-z-ambasador-republiki-indonezji/
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finansowych i gospodarczych, firm zainteresowanych rozwijającym się rynkiem 
Uzbekistanu. 

25 marca 2022 r. 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA Machines wzięli 
udział w największym rolniczym pokazie handlowym i EXPO w Austarlii „Dzień 
Pola 2022”, gdzie zaprezentowali swoją ofertę sprzętu rolniczego.  

26 marca 2022 r.     

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wzięli udział w XIX 
Konferencji Organizacji Miast Arabskich w Rijadzie, gdzie przedstawili ofertę 
firmy w zakresie produkcji inteligentnych rozwiązań oświetleniowych dla miast.  

26-28 marca 2022 r.     

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja HUAYU New Energy wzięli 
udział w X Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej w Lahore w 
Pakistanie. 

28 marca 2022 r.     

Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory wziął 
udział w Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym w ramach EXPO2020 w 
Dubaju. LUG otworzył w tym roku swoje przedstawicielstwo w Maroku.  

28 marca 2022 r.     

Szkolenie „Skuteczny menedżer ochrony zdrowia kluczem do zarządzania 
zespołem wielopokoleniowym” firmy członkowskiej Izby Polska-Azja MENTOR 
S.A. 

29 marca 2022 r.    Spotkania przedstawicieli Izby Polska-Azja w Wielkopolsce: 
Konin-Ostrów-Leszno-Rawicz wraz z inwestorami z Azji. Poruszane tematy: 
przetwórstwo polskiej żywności, utylizacja odpadów, utylizacja osadów z 
oczyszczalni, OZE. 

29-31 marca 2022 r 

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions 
uczestniczyli w Annual Investment Meeting w Dubaju oraz w Polsko-
Afrykańskim Forum Ekonomicznym.  

30 marca 2022 r.     

W Pracowni Finansowej spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja i 
dyskusja jak poprowadzić szkolenie dla biznesu o wyzwaniach gospodarki i 
inwestycji w sektorze OZE. 
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30 marca 2022 r.     

W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azja EuroEnergoCommerce analiza 
sytuacji polskich firm w Rosji i na Białorusi - problemy w płatnościach i 
transportowe. 

30-31 marca 2022 r.     

Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja BKT Elektronik biorą udział 
w Spotkaniu Projektantów Instalacji Niskoprądowych SPIN 2022, gdzie 
przedstawiają swoją ofertę rozwiązań dla telekomunikacji, teleinformatyki, 
automatyki i przemysłu.  

30 marca 2022 r.     

Webinar „ Telematyczny stróż kosztów paliwowych w flocie transportowej, czyli 
jak „wycisnąć” z Twoich trucków jak największe zyski?” firmy członkowskiej Izby 
Polska-Azja wydawcy magazynu „Transport Manager”. 

30 marca 2022 r.    

W siedzibie Polsko-Kazachstańskiej Izby Gospodarczej  spotkanie z udziałem 
przedstawicieli Izby Polska-Azja o możliwościach wsparcia dla firm z Azji 
Centralnej i Ukrainy, w tym możliwości założenia filii czy przedstawicielstwa .  

30 marca – 1 kwietnia 2022 r.     

Firma członkowska Izba Polska-Azja ENPROM jest partnerem Kongresu 
Energetyki Przyszłości – spotkania ekspertów, którzy podejmą dyskusję o 
przyszłości, trendach, kierunkach rozwoju, problemach i wyzwaniach branży 
energetycznej. 

31 marca 2022 r.    

Konferencja „Tajwański rynek jabłek i możliwości dla polskich eksporterów”. 

31 marca 2022 r.     

Przedstawiciele firm członkowskich Izby Polska-Azja UNIA Machines i Pronar 
wzięli udział w największej rolniczej wystawie na Litwie.  

31 marca 2022 r. 

Webinar „Śniadanie z ekspertem: Zielona Certyfikacja w Przemyśle” członka 
Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska.  

 

Nadchodzące wydarzenia 
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1. 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/STOM-BLECH-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/PRZEMYSLOWA-
WIOSNA/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/PRZEMYSLOWA-
WIOSNA/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/PRZEMYSLOWA-
WIOSNA/EXPO-SURFACE 

https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-blech-cutting
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-blech-cutting
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-tool
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-tool
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-laser
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-laser
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-robotics
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-robotics
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/control-stom
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/control-stom
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/spawalnictwo
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/spawalnictwo
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/fluid-power
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/fluid-power
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/teia
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/wirtoprocesy
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/wirtoprocesy
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/expo-surface
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/expo-surface
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 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 

 

2. 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.  

https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-fix
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/stom-fix
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/dni-druku-3d
https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna/dni-druku-3d
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Szczegóły wydarzenia i rejestracja: HTTPS://LAND.PRODUCTION-
MANAGER.PL/GENERATION22 

 

3. 7 kwietnia 2022 r., godz. 10:00, TUV SUD Polska, webinar „Zabezpieczenia 
antykorozyjne stali”, on-ile  

Agenda  

 Główne czynniki wpływające na powstawanie korozji  

 Rodzaje korozji  

 Rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych stali 

 Omówienie najważniejszych norm w odniesieniu do zagadnień 
związanych z korozją. 

Dla kogo skierowane jest spotkanie: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedze 
techniczną w zakresie ochrony antykorozyjnej -  projektantów, konstruktorów, 
technologów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań i nadzoru w 
zakresie kontroli jakości w firmach wytwarzających zabezpieczone powłokami 
antykorozyjnymi konstrukcje stalowe. 

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: 

https://www.tuvsud.com/pl-
pl/wydarzenia/antykorozja?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC
5k8OQzj6Dv3T985lmJNTJ7nbw 

 

4. 12 kwietnia 2022 r., godz. 12.00, PAIH webinarium "Prowadzenie biznesu w 
Gruzji - kwestie formalno-prawne i logistyczne, aspekty praktyczne", on-line 

Gruzja jest niewielkim, ale może stać się perspektywicznym rynkiem z punktu 
widzenia polskiego przedsiębiorcy. Posiada wyjątkowo korzystne warunki dla 
prowadzenia biznesu. Gruzję zamieszkuje ponad 4 miliony ludzi. Pomimo 
niskiego poziomu zaludnienia Gruzja stanowi ważny punkt na mapie handlowej 
Europy i Azji. Znajduje się na skrzyżowaniu Europy i Azji, gdzie prowadzony jest 
transport ładunków strategicznych. 

Gruzja jest liderem liberalnych reform gospodarczych w regionie Kaukazu Płd. 
W rankingu Banku Światowego "Doing Business 2020" Gruzja zajęła 7 pozycję 
wśród 190 gospodarek światowych. Podczas webinarium Eksperci PAIH oraz 

https://land.production-manager.pl/generation22
https://land.production-manager.pl/generation22
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/antykorozja?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC5k8OQzj6Dv3T985lmJNTJ7nbw
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/antykorozja?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC5k8OQzj6Dv3T985lmJNTJ7nbw
https://www.tuvsud.com/pl-pl/wydarzenia/antykorozja?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC5k8OQzj6Dv3T985lmJNTJ7nbw
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zaproszeni Partnerzy, opowiedzą o kluczowych aspektach prowadzenia 
działalności handlowej na rynku gruzińskim, oraz o perspektywicznych branżach 
dla polskiego eksportu w Gruzji.  

Szczególnie polityka handlowa Gruzji jest stosunkowo liberalna, o czym 
świadczy niskie cło (90% towarów jest objęte zerową stawką celną). Warto 
nadmienić, że eksport jest zwolniony z podatku VAT, również z opłat 
eksportowych i reeksportowych. Uproszczone i skrócone są także procedury 
odpraw celnych.  

W 2014 r. Gruzja podpisała układ o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Umowa 
ta otworzyła szerokie możliwości współpracy gospodarczej oraz politycznej na 
linii UE-Gruzja. Układ o stowarzyszeniu obejmuje obszary związane ze 
współpracą polityczną, współpracą przemysłową, pogłębioną i kompleksową 
strefą wolnego handlu - DCFTA, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo.  

Zapraszamy na webinarium, podczas którego: 

 dowiesz się jak można prowadzić działalność gospodarczą w Gruzji, 

 poznasz aspekty prawne i wymagania formalne, 

 otrzymasz wiedzę o zachętach inwestycyjnych w Gruzji, 

 pozyskasz informacje o procedurach związanych z logistyką i 
przewozem towarów do Gruzji, w tym opłatach celnych i podatkach, 

 dowiesz się jakie istnieją instrumenty wsparcia polskiego eksportu i co 
oferuje BGK polskim firmom zainteresowanym eksportem do Gruzji 
lub inwestowaniem w Gruzji. 

 
Szkolenie poprowadzą: 

 Gvantsa Grigalashvili, Ekspert, Zagraniczne Biuro Handlowe w Tbilisi, 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu, 

 Davit Gelashvili, Partner Biznesowy w zakresie prawa, BDO Georgia, 

 Mikheil Enukidze, Partner Biznesowy w zakresie podatków, BDO 
Georgia, 

 Karol Rozenberg, Ekspert, Zespół Relacji Finansowania Handlu, 
Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu, Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK), 
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 Ana Gogorishvili, Dyrektor, Dział Kontroli i Monitoringu Jakości Usług 
Departament służby celnej, 

 Tamar Sulaberidze, Główny oficer, celnik, Departament Służby Celnej, 
Dział Kontroli Pozataryfowego, Urząd Skarbowy Gruzji "Revenue 
Service" (Urząd Celny Gruzji), 

 Natalia Rajebashvili, Dyrektor, Greenway Logistics. 

 
Webinarium odbędzie się 12 kwietnia o godz. 12:00 i będzie prowadzone w 
języku polskim i gruzińskim (zapewniany tłumaczenie symultaniczne).  
 
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. 
Liczba miejsc ograniczona. 

Szczegóły 
wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20220412/webinarium_biznes_w_gruz
ji 

 

5. 20 kwietnia 2022 r., godz. 13.00, Morska Agencja Gdynia, webinarium 
„Przejdzie czy nie przejdzie? Odprawa celna okiem agencji celnej”, on-line 

Plan ramowy webinaru: 

 Jak wygląda odprawa cena od kuchni? Dokumenty, odpowiedzialność, 
procedury. 

 Najczęstsze błędy podczas importu. 

 Kontrola, rewizja – kompetencje KAS. 

 Poradnik importera – jak przygotować się dobrze do odprawy celnej? 

 Wystąpienie gościa specjalnego. 

 Najważniejsze newsy dotyczące odprawy celnej w 2022 roku. 

 

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://www.mag.pl/przejdzie-czy-nie-
przejdzie-odprawa-celna-okiem-agencji-
celnej/?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC5k8OQzj6Dv3T985l
mJNTJ7nbw 

 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-prowadzenie_biznesu_w_Gruzji_aspekty_praktyczne
https://www.paih.gov.pl/20220412/webinarium_biznes_w_gruzji
https://www.paih.gov.pl/20220412/webinarium_biznes_w_gruzji
https://www.mag.pl/przejdzie-czy-nie-przejdzie-odprawa-celna-okiem-agencji-celnej/?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC5k8OQzj6Dv3T985lmJNTJ7nbw
https://www.mag.pl/przejdzie-czy-nie-przejdzie-odprawa-celna-okiem-agencji-celnej/?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC5k8OQzj6Dv3T985lmJNTJ7nbw
https://www.mag.pl/przejdzie-czy-nie-przejdzie-odprawa-celna-okiem-agencji-celnej/?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC5k8OQzj6Dv3T985lmJNTJ7nbw
https://www.mag.pl/przejdzie-czy-nie-przejdzie-odprawa-celna-okiem-agencji-celnej/?fbclid=IwAR1vzAi8Ul_R1luFJ6TLmN7ff980p2HbsC5k8OQzj6Dv3T985lmJNTJ7nbw
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6. 23-24 kwietnia 2022 r, Targi Kielce, DOM, OGRÓD I TY – Wystawa 
materiałów i wyposażenia dla domu i ogrodu 

 

Jedna z ulubionych wśród kielczan pozycji w kalendarzu imprez targowych, jak 
zwykle dostarczy ciekawych inspiracji, fachowych porad i najnowszych trendów 
do Waszych domów i ogrodów. Wydarzenie DOM, OGRÓD i TY odbędzie się w 
weekend 23-24 kwietnia w Targach Kielce. 

Kwietniowe wydarzenie to jedna z ulubionych wystaw dla mieszkańców 
naszego regionu. Corocznie odwiedza ją ponad 20 000 gości. Właśnie dlatego 
zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane udziałem w niej do zgłoszeń. Im 
wcześniej, tym lepiej. Jeśli Wasza firma jest producentem lub dystrybutorem 
artykułów wyposażenia wnętrz, oferuje usługi i produkty związane z 
ogrodnictwem, wytwarza zdrową żywność lub ekokosmetyki to kwietniowe 
wydarzenie jest właśnie dla Was! Zachęcamy do udziału producentów i 
dystrybutorów kominków oraz klimatyzacji. Nasi goście z przyjemnością 
zapoznają się także z ofertą okien, drzwi, czy materiałów budowlanych. 

Formularz rejestracyjny dla wystawców: https://www.targikielce.pl/dom-
ogrod-i-ty/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego 

Szczegóły wydarzenia: https://www.targikielce.pl/dom-ogrod-i-ty 

 

7. 26 kwietnia 2022 r., Transport Manager, Konferencja TRANSPORT 4.0 
Summit, Warsazwa, bezpłatne 

Cyfrowa rzeczywistość, również w transporcie, spedycji i logistyce, staje się 
faktem. 

Cyfryzacja wkracza w transportową codzienność już nie tylko poprzez 
sprzężenie systemów klasy Transport Management Systems z telematyką, ale 
poprzez np. analizę wielkich porcji danych – Big Data, czy też telematyczny 
monitoring ciśnienia w oponach flot ciężarowych – Tire Pressure Management 
System, dzięki któremu opona weszła do Internetu Rzeczy. 

Inny przykład? Transportowe platformy cyfrowe, dopasowujące (Matching) już 
nie tylko zleceniodawców z wykonawcami przewozów, ale wręcz kojarzących 
konkretne pojazdy u przewoźników do określonych – zleconych tras. 
Przykładów można by mnożyć.  

Te zaawansowane rozwiązania są już nie tylko domeną największych graczy na 
transportowym rynku, ale zaczynają „wchodzić pod strzechy” – do coraz 

https://www.targikielce.pl/dom-ogrod-i-ty/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego
https://www.targikielce.pl/dom-ogrod-i-ty/dla-wystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego
https://www.targikielce.pl/dom-ogrod-i-ty
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mniejszych firm. Stają się koniecznym czynnikiem do zdobycia przewagi 
konkurencyjnej, windującej je na coraz wyższe stadia rozwoju. 

Jakie będą kolejne etapy cyfrowej transformacji branży transportowej?  

Jakie możliwości kryją się za nimi dla Twojej firmy? Dowiesz się podczas 
Transport 4.0 Summit.  

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://land.transport-
manager.pl/transport_4_summit 

 

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 
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.LOGISTICS-
MANAGER.PL/MASTERCLASS 

 

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

https://land.transport-manager.pl/transport_4_summit
https://land.transport-manager.pl/transport_4_summit
https://land.logistics-manager.pl/masterclass
https://land.logistics-manager.pl/masterclass
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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. 

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 
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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 

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 

https://portalklienta.targikielce.pl/auth/login
https://www.targikielce.pl/nowa-infrastruktura
https://www.targikielce.pl/nowa-infrastruktura
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 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 

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 
wynalazczo-naukowe 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 

http://www.intarg.pl/
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Szczegóły wydarzenia: HTTPS://KIG.PL/XV-TARGI-WYNALAZKOW-I-INNOWACJI-
INTARG-2022/ 

 

11. 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. 

 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 

 

12. 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. 

https://kig.pl/xv-targi-wynalazkow-i-innowacji-intarg-2022/
https://kig.pl/xv-targi-wynalazkow-i-innowacji-intarg-2022/
https://horecakuwaitexpo.com/
mailto:jaroslaw.alabbas@paih.gov.pl
https://www.paih.gov.pl/20220523/horeca_kuwait
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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 
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 

 

13. 26 maja 2022 r., PAIH, Polskie Stoisko Narodowe na targach Cosmobeauty 
Seoul 2022, rejestracja do 15 kwietnia! 

https://portalklienta.targikielce.pl/auth/login
https://www.targikielce.pl/plastpol
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w targach Cosmobeauty 
Seoul 2022, które odbędą się w dniach 26-28 maja 2022 r. w Seulu. Zaproszenie 
kierowane jest do polskich firm z sektora kosmetycznego oferujących 
kosmetyki do pielęgnacji skóry. 

Cosmobeauty Seoul to najważniejsze targi branży kosmetycznej w Republice 
Korei. Wydarzenie organizowane jest przez Korea International Exhibition Co., 
LTD. (KIECO). Tegoroczna edycja to już 36. odsłona targów. 
 
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Seulu zaprasza polskich producentów 
kosmetyków do pielęgnacji skóry do wspólnego stworzenia Polskiego Stoiska 
Narodowego na Cosmobeauty Seoul 2022. 
 
Szczegóły 

Miejsce: COEX Convention & Exhibition Center, Seul, Republika Korei 

Data: 26-28 maja 2022 r. 

Udział w targach obejmuje m.in.: 

 Współdzielenie Polskiego Stoiska Narodowego Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu o wymiarze 54 m2 (możliwość aranżacji 6-8 stanowisk) 

 Wyposażenie stanowiska wystawcy: 

o wydzielony element zabudowy do prezentacji oferty/ produktu 
dopasowany do estetyki i rodzaju zabudowy stoiska, 

o grafiki o wymiarach wskazanych przez Agencję, 

o stołek barowy, 

o stojak na foldery, 

o złącze zasilające, 

o łącze internetowe, 

o możliwość korzystania ze strefy wspólnej na stoisku, 

o prezentacja materiałów multimedialnych na wspólnym monitorze 
dostępnym na stoisku, 

o pomoc tłumacza angielsko-koreańskiego. 

 
Koszt: 
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Udział w targach jest nieodpłatny dla firm zakwalifikowanych – wystawców. 
Wystawca zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie wszystkie koszty 
logistyczne związane z udziałem w wydarzeniu, tj. spedycja towarów i 
materiałów reklamowych, koszty transportu, koszty ubezpieczenia osób i 
produktów, noclegu, wyżywienia, itp. Wszyscy wystawcy otrzymają 
preferencyjną ofertę noclegową przygotowaną przez organizatora targów. 
 
Logistyka: 

Wraz z decyzją o zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu wystawcy 
otrzymają dane kontaktowe do oficjalnego spedytora, harmonogram dotyczący 
wysyłki próbek na stoisko oraz szczegółowe informacje od spedytora dot. 
niezbędnej dokumentacji. Spedycja próbek będzie organizowana przy wsparciu 
Ambasady RP w Seulu. 

Nabór: 

Firmy zainteresowane udziałem powinny do 15 kwietnia 2022 r. przesłać 
mailem na adres seul@paih.gov.pl: 

1. wypełniony formularza aplikacyjny; 

2. podpisany Regulaminu uczestnictwa w targach Cosmobeauty Seoul 2022 
w ramach Polskiego Stoiska Narodowego w dniach 26-28 maja 2022 r.; 

3. podpisane dwa z trzech Oświadczeń znajdujących się na końcu w/w 
Regulaminu; 

4. wyciąg z KRS lub CEIDG, który stanowi integralną część aplikacji. 

Szczegóły wydarzenia i rejestracja: 
https://www.paih.gov.pl/20220526/polskie_stoisko_narodowe_na_targach_
cosmobeauty_seoul 

 

14. 28-30 czerwca 2022 r., PAIH, Polskie stoisko narodowe podczas Mining 
Week Kazakhstan 2022, Karaganda, Kazachstan, rejestracja do 15 kwietnia! 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w targach Mining Week 
Kazakhstan, które odbędą się w Karagandzie w dniach 28-30 czerwca 2022 r. 
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kazachstanie planuje organizację polskiego 
stoiska narodowego podczas wydarzenia. 

Doroczna Międzynarodowa Wystawa Mining Week Kazachstan stała się 
jednym z ważniejszych wydarzeń miasta Karaganda w życiu biznesowym wielu 

mailto:seul@paih.gov.pl:
https://www.paih.gov.pl/20220526/polskie_stoisko_narodowe_na_targach_cosmobeauty_seoul
https://www.paih.gov.pl/20220526/polskie_stoisko_narodowe_na_targach_cosmobeauty_seoul
http://miningweek.kz/en/index.html
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firm krajowych i zagranicznych. Wydarzenie skupia się głównie na metalurgii 
żelaza i metali nieżelaznych, górnictwie oraz inżynierii. 

Wystawa Mining Week Kazachstan jest podzielona na dwa główne bloki 
tematyczne - MinTek poświęcony górnictwu i MetalTek skupiający się na 
metalach. 
Zakres branżowy targów obejmuje m.in.: 

 MinTek Kazakhstan 

 Technologie i urządzenia dla przedsiębiorstw kompleksu górniczo-
hutniczego 

 Sprzęt i materiały do wiercenia i obróbki strumieniowo-ściernej 

 Technologie przetwarzania węgla i minerałów 

 Technologie i urządzenia do przetwarzania odpadów górniczych i 
hutniczych 

 Urządzenia energetyczne 

 Sprzęt bezpieczeństwa 
 

 MetalTek Kazakhstan 

 Sprzęt i technologie metalowe 

 Walcownie 

 Technologie obróbki cieplnej 

 Technologie spawania i cięcia 

 Technologie pomiarowe i kontrolne 

 
Koszty związane z wynajmem i zabudową stoiska pokrywa Zagraniczne Biuro 
Handlowe w Kazachstanie. Po stronie wystawcy leżą następujące koszty: opłata 
rejestracyjna za udział w targach, przeloty, hotele, transport, wyżywienie itd. 
 
W przypadku zainteresowania udziałem w targach prosimy o potwierdzenie do 
15 kwietnia 2022 r. na adres mailowy: lyubov.papurina@paih.gov.pl. 

Szczegóły wydarzenia: 
https://www.paih.gov.pl/20220628/mining_week_kazakhstan 

 

mailto:lyubov.papurina@paih.gov.pl
https://www.paih.gov.pl/20220628/mining_week_kazakhstan
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Kalendarz szkoleń technicznych oferowanych przez członka Izby 
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja TUV SUD Polska: 

HTTPS://WWW.TUVSUD.COM/PL-PL/-/MEDIA/REGIONS/PL/SZKOLENIA-
TECHNICZNE/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 

 

 

https://www.tuvsud.com/pl-pl/-/media/regions/pl/szkolenia-techniczne/kalendarz-szkolen-technicznych-2022-tuv-sud.pdf
https://www.tuvsud.com/pl-pl/-/media/regions/pl/szkolenia-techniczne/kalendarz-szkolen-technicznych-2022-tuv-sud.pdf
https://www.targikielce.pl/kalendarium

