Nr 4/2022
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.
Wirtualne stypendium Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS) „Aku
Rindu Indonesia” Przyjaciele Ambasady Indonezji w Warszawie! JAK
APLIKOWAĆ? Proszę wypełnić formularz dostępny pod niniejszym
linkiem: https://lnkd.in/dBbiHq7h i wysłać go do : info@indonesianembassy.pl.
Poszukujemy
Certyfikowanego dostawcy produktów ekologicznych: jaj, produktów
mlecznych i z kwaśnego mleka, produktów mięsnych do Arabii Saudyjskiej.
Objętość do kupienia – od 25 ton tygodniowo, od 100 ton / miesiąc. Certyfikacja
ekologiczna jest koniecznością. Kontakt: info@polandasia.com.
Na sprzedaż
SOKI JABŁKOWE SOLEVITA 1,5L LIDL NIEMCY
Na sprzedaż 25 pal. soków jabłkowych SOLEVITA 1,5l LIDL Niemcy (6000 szt.).
Bardzo długi termin ważności produktów. Towar w stanie nienaruszonym, palety
ostreczowane i zabezpieczone, gotowe do załadunku. Możliwość zobaczenia
towaru pod Warszawą. Faktura + VAT. Cena 9000 zł. Kontakt:
info@polandasia.com.
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Szczegóły
oferty:
https://sprzedajemy.pl/soki-jablkowe-solevita-1-5l-lidlniemcy-warszawa-2--nr65923948
ENERGETYKI LIDL KING KONG XXL DWA RODZAJE
Na sprzedaż 35 pal. energetyków dwa rodzaje LIDL NIEMCY XXL KING KONG
(26460 szt.). Bardzo długi termin ważności produktów. Towar w stanie
nienaruszonym, palety ostreczowane i zabezpieczone, gotowe do załadunku.
Możliwość zobaczenia towaru pod Warszawą. Faktura + VAT. Cena 27 000 zł.
Kontakt: info@polandasia.com.
Szczegóły oferty: https://sprzedajemy.pl/energetyki-lidl-king-kong-xxl-dwarodzaje-warszawa-2--nr65923860
U członków Izby
7R S.A.
Polski deweloper 7R i amerykańska firma inwestycyjna InSite Real Estate
sprzedali zlokalizowaną w podkrakowskich Balicach nieruchomość, w której
działa centrum badawczo-rozwojowe BWI Group. Niemalże samowystarczalny
energetycznie obiekt został nabyty przez REICO ČS LONG LEASE, jeden z czeskich
funduszy inwestycyjnych, zarządzany przez REICO investiční společnost České
spořitelny, a.s. Wartość transakcji wynosi około 27,3 mln euro.
Obiekt, w którym mieści się centrum badawczo-rozwojowe BWI Group zajmuje
11 000 mkw. powierzchni laboratoryjno-biurowej i posiada certyfikat BREEAM
na poziomie Very Good. Składa się z dwóch, przyjaznych środowisku,
połączonych ze sobą budynków, oddanych do użytkowania w 2020 roku.
Więcej informacji: https://aktualnosci.7rsa.pl/184447-7r-sprzedalonieruchomosc-ktorej-dlugoterminowym-najemca-jest-grupa-bwi-rd-center
Sklep Frisco.pl, największy w Polsce pure-player na rynku e-grocery, został
najemcą 7R City Flex Gdańsk II. Marka, dostarczająca swoje produkty do ponad
120 tysięcy gospodarstw domowych, wynajęła w Kowalach ponad 3 500 mkw.
certyfikowanej przestrzeni magazynowo-biurowej. W procesie negocjacji
wspierali go eksperci Colliers.
Więcej informacji: https://aktualnosci.7rsa.pl/185205-friscopl-wprowadzilo-siedo-7r-city-flex-gdansk-ii
7R wybudowało w Goleniowie magazyn dla firmy FIEGE, wiodącego
europejskiego operatora logistycznego. Obiekt powstał w formule Build-to-Suit
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(BTS). Na powierzchni niemal 62 500 mkw. FIEGE od końca marca 2022 r.
prowadzi międzynarodowe centrum dystrybucji dla znanego globalnego giganta
e-commerce.
Więcej informacji: https://aktualnosci.7rsa.pl/187044-fiege-w-magazynie-7r-wgoleniowie
ACTION S.A.
W życiu, jak w sporcie, bardzo ważna jest wola walki całego teamu
W ostatnich latach zespół ACTION S.A. zrobił wszystko, aby tą walkę wygrać. I
stało się, w pierwszym roku po zakończeniu sanacji, dzięki dywersyfikacji biznesu
i wytężonej pracy, spółka notuje rekordowe wyniki i wciąż ma apetyt na więcej.
Zapraszamy do odsłuchania krótkiego wywiadu z Piotrem Bilińskim, Prezesem
Zarządu ACTION S.A. w którym podsumowuje rok 2021 i opowiada o obecnych
wyzwaniach
w
biznesie.
https://lnkd.in/ehQhacMy
Cargo-partner
Zespół Eksportu Ładunków Lotniczych w Polsce zakończył z powodzeniem dwa
przewozy ciężkich ładunków z Polski do Omanu. Cargo-partner zapewnił
rozwiązanie door-to-door do transportu bloków węglowych przez światowego
producenta wysokiej jakości wyrobów węglowych i grafitowych o łącznej wadze
ponad 54 tony. Udało się odebrać towar ciężarówką i dostarczyć na lotnisko.
Udało nam się uzyskać status SPX na krakowskim lotnisku i zrealizować loty
zaplanowane zgodnie z harmonogramem linii lotniczych. Nasi koledzy zapewnili
również właściwy i szybki proces odprawy celnej. Dzięki naszemu
doświadczonemu wrocławskiemu zespołowi udało się znaleźć rozwiązanie, które
znacznie przyspieszyło proces transportu, który był zorganizowany szybciej i
sprawniej niż dawniej.
Colliers Poland
Dział Zarządzania Nieruchomościami Colliers Poland świętował w kwietniu swoje
15-lecie. W ciągu 15 lat Colliers osiągnął pozycję w zakresie property
management.
Colliers Poland:
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• zarządza 58 nieruchomościami o całkowitej powierzchni ponad 1.65 mln
mkw;
• zatrudnia 90 ekspertów, którzy codziennie czuwają nad nieruchomościami
klientów;
• wskaźnik satysfakcji klienta wynosi 95%;
• 60% klientów Colliers Poland powierzyło firmie więcej niż jeden projekt i
pracuje z Colliers dłużej niż 5 lat.
Raport Colliers Poland „CEE Investment Scene 2021/2022”:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/wolumen-transakcji-wiekszy-o-6procent-na-koniec-2021
Raport Colliers Poland dot. Q1 2022 na polskim rynku handlowym:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/mimo-przeciwnosci-deweloperzy-narynku-handlowym-nie-zwalniaja-tempa
Colliers, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych i
zarządzania inwestycjami, został wyłącznym doradcą odpowiedzialnym za
komercjalizację oddanego do użytkowania biurowca React zlokalizowanego przy
al. Piłsudskiego 24 w Łodzi. Inwestycję zrealizowało Echo Investment.
React oferuje 15 tys. mkw. powierzchni biurowej. W budynku działa już
specjalistyczna placówka medyczna ENEL-MED, a wkrótce otworzy się biuro
coworkingowe ChilliSpaces React firmy Rise.
Więcej informacji: https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliersskomercjalizuje-lodzki-react
Randstad, globalny lider branży HR specjalizujący się w usługach doradztwa
personalnego i pracy tymczasowej, wynajął 411 mkw. pod przyszłe biuro w
nowoczesnej inwestycji Młyńska.6 w Katowicach. Wyłącznym doradcą
odpowiedzialnym za komercjalizację obiektu jest firma Colliers.
Młyńska.6, oddana do użytku w lipcu 2021 r., oferuje blisko 2,6 tys. mkw.
najwyższej klasy powierzchni biurowej.
Więcej informacji: https://www.colliers.com/pl-pl/news/randstad-wprowadzisie-do-mlynskiej-6
ADM, jeden z największych światowych koncernów w branży przetwórstwa
rolno-spożywczego, renegocjował umowę najmu ponad 2000 mkw. w biurowcu
Business Garden Poznań. Najemcę w transakcji reprezentował Colliers, wiodąca
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firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych i zarządzania
inwestycjami.
Więcej informacji: https://www.colliers.com/pl-pl/news/adm-na-dluzej-wbusiness-garden-poznan
Na początku stycznia w Warszawie został otwarty nowy koncept Inchcape,
największego niezależnego dystrybutora w branży motoryzacyjnej. To pierwszy
obiekt w Polsce, który łączy funkcje multibrandowego salonu oferującego ponad
100 samochodów używanych marek premium z autoryzowanymi serwisami
BMW, MINI, Jaguar i Land Rover. Za rewitalizacją starej nieruchomości
industrialnej i jej transformacją w nowoczesny showroom i serwis motoryzacyjny
stoi zespół Design & Build firmy doradczej Colliers.
Więcej informacji: https://www.colliers.com/pl-pl/news/nowy-salon-inchcapepark-spod-reki-colliers
ESE Entertainment
ESE Entertainment poszerzyło swoją ofertę o usługi dla firm iGamingu, czyli
zakładów bukmacherskich on-line.
Więcej informacji: https://tinyurl.com/ysxdmv38
ESE Entertainment zawarło umowę sponsorską z DIVERSE – europejskim
producentem odzieży, na Digital Motosports’s in-person tournament.
Więcej informacji: https://tinyurl.com/4wrfer3v
ESE Entertainment zawarło strategiczne partnerstwo z Opera GX. Umowa opiera
się na dostarczeniu usług reklamowych w połączeniu z promocją Opera GX –
przeglądarki dla graczy.
Więcej informacji: https://tinyurl.com/2p9536es
Jakon
Jakon zakończył kolejną realizację. Tym razem dla firmy Boekestijn Jakon
zrealizował nowoczesny budynek biurowy wraz z halą magazynową. Dzięki
zastosowaniu ekologicznych materiałów oraz rozwiązań instalacyjnych takich jak
pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna, Inwestor może korzystać z
odnawialnych źródeł energii.
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Jeger – Farby i efekty dekoracyjne
Jeger otworzył nowy showroom w Katowicach w Galerii Nowy Roździeń przy Alei
Roździeńskiego 199.
Jeger otrzymał Certyfikat International Organization for Standarization wydany
przez firmę członkowską Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja TÜV SÜD
Polska. Certyfikat poświadcza, że produkty Jeger są produkowane zgodnie z
obowiązującymi normami jakości.
LUG Light Factory
W organizowanym od 30-lat przez Exhibitor Magazine konkursie World Expo
Awards, Polska zwyciężyła w kategorii dużych pawilonów podczas Dubai Expo.
LUG Light Factory dostarczył oprawy oświetleniowe CALIBRO LED, MODENA LED,
RUNA oraz 25 urządzeń do dezynfekcji powietrza PURELIGHT LUG FLOW UV-C do
polskiego pawilonu.
LUG Light Factory otrzymał podwójną nagrodę za systemy innowacyjnych opraw
oświetleniowych ARTERA LED i FRAME w iF Design Award 2022 – prestiżowym
konkursie nagradzającym najlepsze wzornictwo przemysłowe.

MBB Logistics
MBB Logistics otrzyma po raz 9 nagrodę eBay Best Warehouse Adoption Award!

QubicGames S.A.
15 kwietnia br. QubicGames S.A. wydał nową grę na Nintendo Switch: „Beautiful
Ukraine” – grę puzzlową, która pokazuje piękno Ukrainy. Wszelkie dochody ze
sprzedaży gry zostaną przekazane na wsparcie dla Ukrainy.
Więcej informacji:
https://qubicgames.com/ukraine/?fbclid=IwAR2ebvkA3TBB9vReDXRE_JnmUQs1rCQYoBJ9w-ssKIX4rbBOi1gUR1DorA

Spectre Solutions
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Spectre Solutions podpisał Lol z Groupe Kassoum Coulibaly w zakresie wspólnej
współpracy dot. Trenowania pilotów do obsługi dronów Spectre Solutions w
Zachodniej i Centralnej Afryce.
Spectre Solutions podpisało strategiczne porozumienie z The Fly-By Guys mające
na celu wspieranie wzrostu Spectre Solutions w regionie Bliskiego Wschodu.
WASKO S.A.
WASKO S.A. w ramach podpisanych kontraktów realizuje dla PKP PLK S.A.
zabudowę Systemów Informacji Pasażerskiej oraz Systemów Monitoringu
Wizyjnego na stacjach i przystankach osobowych linii kolejowej E-59 (LK351) na
odcinkach: Poznań-Wola–Wronki i Stary Klukom–Szczecin Zdunowo oraz na
odcinku Mokrz–Słonice.
Zakres prac obejmuje m.in. dostawę, montaż i uruchomienie systemów
dynamicznej informacji wizualnej dla pasażerów, systemów monitoringu
wizyjnego (wraz z wymaganą funkcjonalnością detekcji zdarzeń i zagrożeń),
systemów rozgłoszeniowych stacyjnych i systemów sygnalizacji czasu, a także
systemów towarzyszących tj. m.in: pętli dostępowych sieci teletechnicznej
światłowodowej i miedzianej wraz z urządzeniami aktywnymi sieci, linii zasilania
podstawowego i gwarantowanego, kompletnie wyposażonych szaf
teletechnicznych, systemów uszynienia, uziemienia a także wymaganych
konstrukcji wsporczych.
Więcej informacji: https://www.wasko.pl/aktualnosci/realizacja-kontraktowdla-pkp-plk-sa/
W kwietniu podpisaliśmy umowę ze Ministerstwem Finansów . Przedmiotem
umowy jest rozbudowa obiektowego systemu składowania danych Hitachi
Content Platform o dostępną dla danych i metadanych pojemność użyteczną
nie mniejszą niż 2500 TB.
Nasi specjaliści zajmą się instalacją i konfiguracją dostarczonego sprzętu wraz z
oprogramowaniem oraz zintegrują go ze środowiskiem Zamawiającego.
Ponadto, w ramach umowy nasz zespół będzie świadczył usługi wsparcia
technicznego dla wdrożonego systemu.
Więcej informacji: https://www.wasko.pl/aktualnosci/umowa-zministerstwem-finansow/
Wydarzenia
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1 kwietnia 2022 r.
Przewodniczący Sekcji Unia Celna - Kraje Azji Centralnej Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja Czesław Skarżyński w imieniu Fundacji Polonia Union we
współpracy z BZK Group Sp. z o.o. oraz ze Stowarzyszeniem Związek
Przedsiębiorców Chińskich w Polsce przekazał w tym tygodniu społecznej szkole
dla dzieci imigrantów z Białorusi i Ukrainy sprzęt komputerowy, artykuły szkolne,
ubrania dla dzieci i zabawki.
1-2 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Pronar i UNIA Machines wzięli udział w największych targach branży rolniczej na
Litwie Ka pasesi 2022.
4 kwietnia 2022 r.
Spotkanie w siedzibie członka Izby Polska-Azja Awenta - lidera rynku
wentylatorów. Omówiono sytuację w dostawach komponentów do produkcji
oraz sytuację u dotychczasowych Partnerów na Ukrainie, w Rosji i Białorusi.
4 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja i informacja
o zakończeniu procesu inwestycyjnego w Działdowie firmy kapitału
koreańskiego, producenta komponentów i części do telewizorów i komputerów.
4 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
inwestorami azjatyckimi w sektorze produkcja i przetwarzanie żywności.
Prezentacja wymogów środowiskowych i norm jakościowych w UE. Omówienie
aktualnej sytuacji w dostępie do surowca: wieprzowina, mleko, wołowina.
5 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z polskimi
przedsiębiorcami z Dubaju. Możliwości zwiększenia polskiego eksportu:
żywność, kosmetyki, leki weterynaryjne.
5 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja ze
środowiskiem prawniczym w Kancelarii Chmaj i Wspólnicy.
5-7 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
PPH EWA-BIS wzięli udział w Targach Fruit Logistica 2022 w Berlinie.
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5-7 kwietnia 2022 r.
W dniach 5-7 kwietnia 2022 r. w Targi Kielce S.A. odbyła się PRZEMYSŁOWA
WIOSNA – targi dla przemysłu, podczas których odbyły się:
•

STOM-BLECH & CUTTING – XV Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM- BLECH
&
CUTTING:HTTPS://WWW.TARGIKIELCE.PL/PRZEMYSLOWAWIOSNA/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
HTTPS://WWW.TARGIKIELCE.PL/PRZEMYSLOWAROBOTICS

•

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/PRZEMYSLOWAWIOSNA/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
HTTPS://WWW.TARGIKIELCE.PL/PRZEMYSLOWA-WIOSNA/TEIA

•

WIRTOPROCESY – IX Targi Wirtualizacji Procesów WIRTOPROCESY:
HTTPS://WWW.TARGIKIELCE.PL/PRZEMYSLOWAWIOSNA/WIRTOPROCESY

•

EXPO-SURFACE – XIII Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony
Powierzchni
EXPOSURFACE:
HTTPS://WWW.TARGIKIELCE.PL/PRZEMYSLOWAWIOSNA/EXPOSURFACE

Przemysłowej:
WIOSNA/STOM-
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TEiA:

•

•

STOM-FIX –III Targi Technologii i Komponentów Łącznych i Mocujących
STOMFIX:
HTTPS://WWW.TARGIKIELCE.PL/PRZEMYSLOWAWIOSNA/STOM- FIX
DNI
DRUKU
3D
–
XIV
Dni
Druku
3D:
HTTPS://WWW.TARGIKIELCE.PL/PRZEMYSLOWA-WIOSNA/DNI- DRUKU3D

5-7 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli
udział w VIII edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów World Food
Poland 2022 w Warszawie.
6 kwietnia 2022 r.
Podczas Targów Przemysłowej Wiosny w Targi Kielce w Kielcach odbył się
Kongres „Metrologia – szanse i wyzwania przyszłości”, podczas którego została
podpisana Deklaracja o współpracy w celu utworzenia Klastra metrologicznego z
udziałem przedstawicieli firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska.
6 kwietnia 2022 r.
Webinarium „Wołowina z Polski na japońskim rynku” z udziałem
Przewodniczącej Sekcji Japonia Izby Polska-Azja E. Klonowskiej-Siwak.
6 kwietnia 2022 r.
Konferencja Generation 4.0. dla managerów produkcji i sektora przemysłu w
Poznaniu zorganizowana przez firmę członkowską Izby Polska-Azja wydawcę
magazynu „Production Manager”.
6 i 7 kwietnia 2022 r.
EuroPower konferencja energetyczna z udziałem przedstawicieli Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
6 kwietnia 2022 r.
SKN TSL z SGH Warsaw School of Economics zorganizowało kolejne spotkanie
z Prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Januszem
Piechocińskim. Tematem spotkania był wpływ wojny na Ukrainie na Polskę i
branżę logistyczną.
6-7 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli
udział w Wirtualnych Targach Wodorowych.
7 kwietnia 2022 r.

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

Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Śniadanie z
ekspertem: zabezpieczenia antykorozyjne stali”.
7 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli
udział w finałach IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników podczas Poznań
Motor Show.
8 kwietnia 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
polskimi inwestorami w Rosji, analiza podejmowanych przez administrację
Kremla działań odwetowych na sankcje Zachodu.
8 kwietnia 2022 r.
Wraz z członkami Izby Polska-Azja - producentami sprzętu ochronnego,
spotkania z eksporterami wyposażenia ochronnego dla służb państwowych.
11 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciel firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Łukasz Dziewanowski z ESA logistika Polska wziął udział w „Chief Operating
Officer Summit 2022” w panelu dyskusyjnym „Jak zarządzać procesami
operacyjnymi w trudnym i niepewnym czasie?”.
11 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Mentor S.A. wręczyli
nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską w 2021 r. w zakresie
ubezpieczeń.
11-12 kwietnia 2022 r.
W Mikołajkach odbył się VII Europejski Kongres Samorządów. Kongres,
organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich. W tym roku Kongres odbył
się pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości”. Partnerem wydarzenia była
firma członkowska Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja LUG Light Factory,
której przedstawiciele wzięli udział w panelu„Innowacyjne rozwiązanie
infrastrukturalne szansą szybszego rozwoju regionów” oraz zaprezentowali
„Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego/rozwiązania furute proof”
na podstawie działań firmy w Warszawie, gdzie odpowiada za dostarczenie
innowacyjnego oświetlenia.
12 kwietnia 2022 r.
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Spotkania przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z chińskimi
inwestorami w sektorze przetwórstwa żywności, zagrożenia dla eksportu polskiej
żywności do Chin za względu na COVID-19 i problemy transportowe.
12 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
Przewodniczącym Sekcji Unia Celna Kraje Azji Centralnej Izby Czesławem
Skarzyńskim. Omówiono sytuację polskich inwestorów na terenach byłego ZSRR.
12 kwietnia 2022 r.
Wywiady Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusza
Piechocińskiego o: sytuacji polskich firm w Rosji, Ukrainie, Białorusi,
konsekwencjach kolejnej fali konsolidacji firm górniczych i energetycznych po
powołaniu NABE, konsekwencjach dla gospodarki światowej przy rosnącej w Azji
fali zachorowań na COVID-19.
13 kwietnia 2022 r.
W siedzibie firmy członkowskiej Izby Polska-Azha GD Poland z liderami Sekcji
Chiny Izby i omówienie problemów transportowych z Ningbo i Szanghajem
13 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby
przedstawicielami Eko Energia.

Przemysłowo-Handlowej

Polska-Azja

z

13 kwietnia 2022 r.
W Ambasadzie Uzbekistanu w Warszawie spotkanie przedstawicieli Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z JE Ambasadorem. Omówienie realizacji
umów zawartych w końcu roku 2021 w czasie Targów Tkanin i Odzieży w EXPO
Ptak dostaw nici i płótna bawełnianego na polski rynek.
13 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja w siedzibie
Vindexus. Dyskusja o konsekwencjach wojny i sankcji dla dostaw z terenów
byłego ZSRR. Jak przyspieszyć wdrożenie po akceptowalnej cenie magazynów
energii dla firm ?
19 kwietnia 2022 r.
Spotkanie firm HR w Ambasadzie Uzbekistanu zorganizowane przez Izbę PolskaAzja. Omówienie możliwości pilnego pozyskania fachowych kadr dla transportu
i budownictwa : operatorzy maszyn, kierowcy, spawacze w pierwszej kolejności,
z udziałem przedstawicieli firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej
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Polska-Azja: Eurokadra S.A., Greygoose Outsourcing, Everest Solutions,
Legalizacjapracy.pl.
19 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
kierownictwem Eko-Energii. Omówiono doświadczenia w budownictwie i
eksploatacji nowej generacji Zakładów Utylizacji Odpadów Komunalnych,
możliwości współpracy z firmami azjatyckimi.
20 kwietnia 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Morska Agencja Gdynia „Przejdzie
czy nie przejdzie? Odprawa celna okiem agencji celnej”.
20-21 kwietnia 2022 r
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja MENTOR S.A. wzięli udział
w 8. Ogólnopolskiej konferencji „Rozbudowa i modernizacja gospodarki
odpadami” zorganizowanej przez EKORUM w Ustce, podczas której wygłosili
prelekcję „Mentor Risk Control – nowoczesne zarządzanie ryzykiem”.
21 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
ESPERSEN Polska wzięli udział w XIX Środkowopomorskich Targach Pracy
GlobalLogic Job Fair w Koszalinie.
21 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli
udział w spotkaniu BNI Wspólna Business Relection Meet w Warszawie.
21 kwietnia 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Śniadanie z
ekspertem: Certyfikacja usług oponiarskich i wpływu serwisu opon na
bezpieczeństwo drogowe”.
21-22 kwietnia 2022 r.
W Poznaniu spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
z wicemarszałkiem woj. Wielkopolskiego, dyrektorami Wydziałów Współpracy
Zagranicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W powiecie rawickim spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja z profesorem Andrzejem Gawłem. Omówiono problemy
weterynaryjne w produkcji drobiarskiej, możliwości wykorzystania odpadów po
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zwierzęcych w produkcji środków farmaceutycznych i kosmetycznych,
gospodarkę obiegu zamkniętego.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja w zakładach
przerobu mięsa GOBARTO w Grąbkowie. Omówienie możliwości wykorzystania
odpadów po zwierzęcych w produkcji środków farmaceutycznych i
kosmetycznych, gospodarkę obiegu zamkniętego, sytuację w sektorze produkcji
wieprzowiny, eksport polskiego mięsa z indyka do ZEA I KSA.
22 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firm członkowskich Izby Polska-Azja Pronar i UNIA Machines
wzięli udział w targach AGRA w Lipsku.
22 kwietnia 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA Machines wzięli udział
w targach Maames 2022 w Estonii.
23 kwietnia 2022 r.
Koordynacja działań ekspansji członków Izby Polska-Azja do Emiratów Arabskich
i KAS.
23-24 kwietnia 2022 r.
Targi DOM, OGRÓD I TY zorganizowane przez firmę członkowską Izby Polska-Azja
Targi Kielce S.A.
25 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
inwestorami z Chin. Omówienie możliwości uruchomienia stałego połączenia
lotniczego cargo.
25 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
Kierownictwem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Omówiono sytuację covid19 w Azji i problemy transportowe.
25-27 kwietnia 2022 r.
14. Europejskim Kongres Gospodarczy w Katowicach z licznym udziałem firm
członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
26 kwietnia 2022 r.
Telekonferencje z inwestorami z Azji. Wymogi ochrony środowiska wobec
przedsiębiorców z sektora spożywczego i auto-moto.
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26 kwietnia 2022 r.
Ceremonia wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracą dyplomową z
zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polska-Chiny z udziałem
przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
26 kwietnia 2022 r.
Panel dyskusyjny firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy magazynu
„Production Manager” – „Sieć dla dużej i małej produkcji”: dotyczący wdrożeń w
branży wytwórczej i logistycznej.
26 kwietnia 2022 r.
Transport 4.0 Summit zorganizowany przez firmę członkowską Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wydawcę magazynu „Transport Manager”.
Konferencja poświęcona była dyskusjom o cyfrowej rewolucji w branży
transportu i logistyki.
27 kwietnia 2022 r.
Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego – Polsecure zostały
zorganizowane przez firmę członkowską Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A.
27-28 kwietnia 2022 r.
Konferencja Logistics Manager Masterclass w Warszawie dla managerów
łańcucha dostaw z udziałem Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Janusza Piechocińskiego, który przedstawił „Świat i Polska: gdzie jesteśmy?
Zmiany geopolityczne a logistyka”.
27 kwietnia 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z członkami
Sekcji HR Izby o problemach w funkcjonowaniu polskich służb dyplomatycznych
przy imporcie siły roboczej.
28 kwietnia 2022 r.
XV Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie dni biznesowe”.
28 kwietnia 2022 r.
Spotkanie kierownictw Izby Gospodarczej Polska-Kazachstan i Izby Polska-Azja.
Nadchodzące wydarzenia
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1. 8-9 czerwca 2022 r., Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Izba PrzemysłowoHandlowa Polska-Azja, X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022,
Warszawa
Zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji Forum Transportu Intermodalnego
FRACHT 2022 w Warszawie - jednej z najważniejszych konferencji sektora TSL w
Polsce, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2022 r. w Warszawie.
X jubileuszowa edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022
organizowana jest w szczególnych okolicznościach. Nikt nie spodziewał się
napaści militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Trwająca od wielu już dni
wojna powoduje nie tylko ofiary w ludziach, śmierć i cierpienie, ale także burzy
dotychczasowy porządek w międzynarodowych kooperacjach produkcyjnych i
niszczy
mozolnie
zbudowane
logistyczne
łańcuchy
dostaw.
Nie sposób rozmawiając o gospodarce światowej, logistyce i transporcie,
Europejskich, Azjatyckich i Euro-Azjatyckich korytarzach transportowych
zapomnieć o skutkach tej barbarzyńskiej wojny i piętnie jakie wywiera ona na
przemyśle, rolnictwie i infrastrukturze transportowej Ukrainy, która stawała się
ważnym partnerem handlowym i uczestnikiem międzynarodowych szlaków
komunikacyjnych.
O ile podczas każdej z poprzednich dziewięciu edycji Forum Transportu
Intermodalnego FRACHT eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz
samorządowych mierzyli się z postulatami przedsiębiorców oczekujących
wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych,
które ich zdaniem przyczyniają się do wzrostu przewozów intermodalnych w
naszym kraju to w dzisiejszej rzeczywistości konfliktu zbrojnego w Ukrainie
oczekiwania wzrastają, zwłaszcza polscy producenci oczekują zdecydowanego
wsparcia przy odbudowie i tworzeniu nowych więzi gospodarczych.
Teraz polskim przedsiębiorcom przyjdzie zmierzyć się nie tylko z poważnymi
wyzwaniami jakie niosą ze sobą nieustanny wzrost przewozów towarowych w
relacjach Azja - Europa - Azja, znacząco wpływający na przepustowość
dotychczas eksploatowanych szlaków komunikacyjnych i terminali oraz
przedsięwzięcia międzynarodowych operatorów zmierzające do ulokowania
znaczącego volumenu towarów w istniejących lub nowo budowanych
terminalach tworzących konkurencyjną sieć logistyczną ale także z
konsekwencjami trwającej w Ukrainie wojny. Przyjęte wcześniej strategie
transportowe i łańcuchy logistyczne muszą zostać poddane ponownej analizie i
weryfikacji.
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Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja mogą zarejestrować się
na FRACHT 2022 w specjalnej cenie 800 pln + VAT!
Szczegóły wydarzenia i rejestracja: https://fracht-2022.konfeo.com/pl/groups
2. 10-12 maja 2022 r., Targi Kielce S.A., Targi Budownictwa Infrastrukturalnego
NOWA INFRASTRUKTURA, Kielce
DOŁĄCZ DO NAJWIĘKSZEGO WYDARZENIA
INFRASTRUKTURALNEGO W POLSCE!

BRANŻY

BUDOWNICTWA

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,
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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/NOWAINFRASTRUKTURA
3. 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
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•

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

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.
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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-INNOWACJIINTARG-2022/
4. 12 maja 2022 r., godz. 10.00, PAIH webinar "Eksport żywności do Chin", online
Polskie produkty cieszą się w Chinach ogromną popularnością i dobrą opinią
zdrowej, ekologicznej żywności. Mimo iż w ostatnich latach eksport polskiej
żywności do Chin dynamicznie wzrasta, dysproporcja wymiany handlowej
pomiędzy oboma krajami pozostaje ogromna.
Polskim eksporterom nie jest łatwo uzyskać potrzebne certyfikaty i rejestracje,
zwłaszcza w świetle zmienionych niedawno przepisów oraz wzmożonych
restrykcji w związku z pandemią.
Chiny to niezaprzeczalnie rynek największej ilości konsumentów, a rosnąca klasa
średnia poszukuje produktów wysokiej jakości.
W pierwszej połowie 2021 wzrost eksportu produktów mlecznych do Chin wzrósł
34%. Sukces tej branży na chińskim rynku nie oznacza jednak, że innym sektorom
żywności z Polski jest równie łatwo.
Polscy producenci wciąż spotykają się z problemami międzynarodowej
konkurencji, skutecznej promocji, dopasowania produktu pod lokalne gusta oraz
- prawdopodobnie największe wyzwanie - uzyskanie zgody na sprzedaż żywności
na chińskim rynku.
Zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się o:
•

najnowszych danych dotyczących sektora żywności importowanej w
Chinach,

•

procedurze rejestracji marki w Chinach,

•

obowiązujących od 1 styczna 2022 r. zasadach eksportu produktów
rolno-spożywczych do Chin,

•

rodzajach rejestracji i aktualnych informacjach na temat rejestracji
produktów w systemie rejestracyjnym cifer.singlewindow.cn.

Szkolenie poprowadzą:
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•

Andrzej Juchniewicz, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH
w Szanghaju,

•

Aleksandra Smolak, Business Development Manager Zagranicznego
Biura Handlowego PAIH w Szanghaju,

•

Lisa SUN, Senior Consultant, Foodmate China.

Webinarium odbędzie się 12 maja o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku
polskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły wydarzenia i
rejestracja: https://www.paih.gov.pl/20220512/webinarium_eksport_zywnosci
_chiny
5. 17 maja 2022 r., godz. 9.00, PAIH webinar "Sektor kosmetyczny w Japonii",
on-line
Japoński rynek kosmetyczny jest trzecim największym na świecie (po USA i
Chinach) i w 2019 roku wyniósł około 35 miliardów USD. Japończycy nie szczędzą
pieniędzy na kosmetyki. W 2019 średni roczny wydatek na kosmetyki dla
gospodarstwa minimum dwuosobowego wyniósł 37,794 jeny, czyli około 1285 zł
(Statistics Bureau, 2019).
Dla porównania, w Polsce przeciętnie wydaje się około 240 zł rocznie na
kosmetyki (dane GUS na jedną osobę, 2019).
Tym samym, Japonia jest atrakcyjnym rynkiem dla producentów kosmetyków,
zwłaszcza tych oferujących kosmetyki do pielęgnacji skóry.
Zapraszamy na webinarium, podczas którego:
•

poznasz jak kategoryzuje się kosmetyki wg japońskiego prawa,

•

dowiesz się jakie wymogi należy spełnić, aby eksportować produkty
kosmetyczne do Japonii,

•

otrzymasz informację na temat największych targów kosmetycznych w
Japonii i kilka rad, jak w nich uczestniczyć, żeby odnieść sukces.

Szkolenie poprowadzi:
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•

Marta Szczygieł, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w
Tokio.

Webinarium odbędzie się 17 maja o godz. 9:00 i będzie prowadzone w języku
polskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły wydarzenia i
rejestracja: https://www.paih.gov.pl/20220517/webinarium_sektor_kosmetyc
zny_japonia
6. 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
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Szczegóły
wydarzenia: HTTPS://WWW.PAIH.GOV.PL/20220523/HORECA_KUWAIT
7. 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 ŚRODKOWOWSCHODNIEJ. 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.
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Zgłoszenia dla
wystawców: HTTPS://PORTALKLIENTA.TARGIKIELCE.PL/AUTH/LOGIN
Szczegóły wydarzenia: HTTPS://WWW.TARGIKIELCE.PL/PLASTPOL
8. 24 maja 2022 r., godz. 10.00, PAIH webinar "Sektor mrożonek w Polsce i
Singapurze", on-line
Według niektórych prognoz rynek mrożonek na świecie w latach 2022-2027
odnotuje wzrost na poziomie 4,3%. Do tak szybkiego rozwoju sektora przyczyniła
się bez wątpienia pandemia COVID-19, z racji na fakt, iż klienci częściej wybierali
produkty o dłuższym terminie ważności. Zgodnie z prognozami sektor mrożonek
rozwijać się będzie w regionie Azji i Pacyfiku na poziomie ok. 9,12% do 2030 roku.
I zdaniem niektórych ekspertów, wraz ze znacznym wzrostem urbanizacji, region
ten najprawdopodobniej zdominuje światowy rynek mrożonek i zastąpi Europę
jako największy rynek mrożonek.
Oczekuje się, że rynek mrożonek w Singapurze wyniesie 141,4 mln USD do 2024
r.
Jednym z kluczowych czynników wzrostu siły nabywczej mrożonych produktów
spożywczych przez miejscową ludność będzie rosnąca urbanizacja w połączeniu
z rosnącym dochodem rozporządzalnym mieszkańców Singapuru. Dodatkowo
brak ceł i akcyzy na produkty spożywcze będą napędzać rynek mrożonek w
Singapurze.
Populacja spożywających mrożonki rośnie w Singapurze ze względu także na
łatwość przygotowania, wygodę czy też czystość mrożonych produktów
spożywczych. Wygoda jest kluczowym czynnikiem w Singapurze ze względu na
szybkie tempo życia.
Mrożone produkty mięsne oraz mrożone ryby i owoce morza stanowią
największy segment rynku mrożonek w Singapurze.
Dystrybucja offline jest wiodącym kanałem dystrybucji mrożonych produktów
spożywczych w Singapurze, zaś hipermarkety i supermarkety pozostaną
kluczowym miejscem sprzedaży detalicznej na rynku.
Zapraszamy na webinarium, podczas którego:
•

dowiesz się jakie są regulacje dotyczące sprzedaży produktów
spożywczych w Singapurze,
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•

poznasz nowe standardy przechowywania i transportu mrożonek w
Singapurze,

•

dowiesz się jak wygląda sektor mrożonych ryb na rynku Singapuru,

•

nasz ekspert rynkowy opowie jak skutecznie wprowadzić markę na
rynek Singapuru oraz jakie są zachowania zakupowe.

Szkolenie poprowadzą:
•

Maja Justyna, Business Development Manager Zagranicznego Biura
Handlowego PAIH w Singapurze,

•

Adrian Gawłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia
Eksportu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

•

Belinda Lee, Vice chairman, Seafood Industries Association Singapore,

•

James Boyce, Director, Fred’s Produce.

Webinarium odbędzie się 24 maja o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku
angielskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły wydarzenia i
rejestracja: https://www.paih.gov.pl/20220524/webinarium_sektor_mrozonek
_polska_singapur
9. 24 maja 2022 r., Production Manager Konferencja "Maintenance Manager
Meeting: Utrzymanie Ruchu 4.0", Grzymysławice
Czy działy UR są gotowe na rozwiązania Przemysłu 4.0? Jak stworzyć środowisko
pracy zgodne ze standardami bezpieczeństwa? Jak za pomocą nowoczesnych
technologii usprawniać przepływ materiałów na produkcji i zapobiegać
nieplanowanym przestojom? Czy można zapobiegać rotacji pracowników w
działach UR i nauczyć się skutecznie tworzyć wielopokoleniowe, szanujące się
zespoły? Jak wykorzystać metodologie doskonalące do budowy autonomicznych
zespołów? Jakie kompetencje będą wymagane od kierownika UR 4.0? Czy
wystarczy mu tylko wiedza techniczna czy będzie to raczej hybryda AI i
umiejętności miękkich? Program wydarzenia pozwoli uczestnikom nie tylko na
podniesienie wydajności procesów produkcyjnych czy zmniejszenie liczby awarii
i nieplanowanych przestojów, ale wyjście poza archaiczne postrzeganie działu UR
i zaangażowanie go w tworzenie wysoko jakościowych produktów i wzrost
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konkurencyjności firmy. Konferencja będzie skierowana do dyrektorów,
kierowników i specjalistów utrzymania ruchu.
Szczegóły wydarzenia i rejestracja:
https://land.production-manager.pl/maintenance-manager-meeting
10. 28-30 czerwca 2022 r., Targi Mining Week Kazachstan, Karaganda,
Kazachstan
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 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
o

Technologie i urządzenia dla przedsiębiorstw kompleksu
górniczo-hutniczego

o

Sprzęt i materiały do wiercenia i obróbki strumieniowościernej

o

Technologie przetwarzania węgla i minerałów

o

Technologie i urządzenia do przetwarzania odpadów
górniczych i hutniczych

o

Urządzenia energetyczne

o

Sprzęt bezpieczeństwa

MetalTek Kazakhstan
o

Sprzęt i technologie metalowe
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o

Walcownie

o

Technologie obróbki cieplnej

o

Technologie spawania i cięcia

o

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
13 maja 2022 r.na adres mailowy: lyubov.papurina@paih.gov.pl.
Szczegóły
wydarzenia: https://www.paih.gov.pl/20220628/mining_week_kazakhstan
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