Nr 5/2022
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.
Szanowni Państwo,
Jest nam miło poinformować, że Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja ma
nową siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie, pokój 327 (wejście
od ulicy Przechodniej). Spotkanie w biurze będą odbywać się w każdy wtorek,
po uprzednim umówieniu się mailowym (info@polandasia.com).
Adres korespondencyjny Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja: ul. Kolska
9/122, 01-045 Warszawa.
23 czerwca 2022 r., Walne Zgromadzenie Członków Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja
Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbędzie się
23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w biurze Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie pokój 327,
wejście do budynku od ulicy Przechodniej.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Izby Przemysłowo-Handlowej PolskaAzja w dniu 23 czerwca 2022 r.
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Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbędzie się
dnia 23 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w biurze Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie pokój 327.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności
Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i
Wniosków;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja za rok 2021 (bilans, rachunek zysków i strat);
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja za rok 2021 (bilans, rachunek
zysków i strat);
8. Głosowanie nad przeznaczeniem zysku/straty za rok 2021, o
zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja za rok 2021;
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności
Handlowej Polska-Azja za rok 2021;

Izby

Przemysłowo-

10.Dyskusja Programowa;
11.Wolne wnioski;
12.Zamknięcie obrad.
Statut Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja:
https://polandasia.com/media/1858/statut-izby-przemysłowo-handlowejpolska-azja-2019.pdf
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Sprawozdanie finansowe Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja za rok 2021
oraz sprawozdania z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja za
rok 2021 zostaną do Państwa przesłane mailowo do 21 czerwca 2022 roku.
Prosimy o potwierdzenie obecności do 20 czerwca 2022 r. na adres
info@polandasia.com.
Nowy Projekt realizowany z diasporą azjatycką w Polsce
GIEŁDA I PLATFORMA HANDLU ŻYWNOŚCIĄ GD POLAND
https://polandasia.com/aktualności/giełda-i-platforma-handlu-żywnością-gdpoland/
PAIH – baza rekomendowanych wydarzeń branżowych w kraju i na świecie
#PAIH uruchomiona została baza rekomendowanych wydarzeń branżowych
w kraju i na świecie. W jednym miejscu zgromadzono wszystkie najważniejsze
wydarzenia targowe, konferencje i kongresy, które mogą być istotne z punktu
widzenia polskich przedsiębiorców.
Baza została stworzona wspólnie przez ekspertów branżowych oraz rynkowych,
zarówno z Centrali PAIH, jak i Zagranicznych Biur Handlowych, dzięki czemu
stanowi szeroki zbiór wydarzeń z wielu branż i regionów. Wybrane konferencje,
targi i kongresy zostały specjalnie wybrane, by jak najlepiej odpowiadać
potrzebom polskich przedsiębiorców.
Do bazy można wejść poprzez:
- baner promocyjny na stronie głównej PAIH
- zakładkę w menu głównym: Eksport> Rekomendowane wydarzenia branżowe
lub bezpośrednio wpisując adres strony: https://lnkd.in/eUKSc_YP
Nowi członkowie Izby
Acoustics Sp. z o.o.
Acoustics Sp. z o.o. to firma produkująca wszelkiego rodzaju tłumiki dźwięku,
kanały wentylacyjne tłumiące oraz ekrany akustyczne. Produkty Acoustics
są powszechnie stosowane na platformach wierniczych. Tłumiki projektowane
są wg ISO 15138. Acoustics jest dostawcą najwyższej jakości elementów
wentylacji stosowanych głównie na platformach wiertniczych. Wysoka jakość
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produktów spółki cieszy się wielkim uznaniem wielu firm z branży offshore.
Wśród produktów Acoustics znajdują się kanały wentylacyjne, wyrzutnie typu
Jet Hood Conex, wyrzutnie tłumiące typu SONEX, komory wentylacyjne oraz
komory wlotowe INTAKE. W 2022 roku Acoustics Sp. z o.o. został uhonorowany
Diamentem Forbes.
Produkty:
 Tłumiki dźwięku i ekrany akustyczne / elementy wentylacji HVAC
 Zbiorniki
 Schody / platformy obsługowe
Acoustics Sp. z o.o.
ul. M. Rosnowskiego 3, 82-300 Elbląg
e-mail: biuro@acoustics.pl
www.acoustics.pl
Droplo Sp. z o.o.
Droplo Sp. z o.o. jest dostawcą oprogramowania dla e-commerce. Od ponad 14
lat firma zajmuje się projektowaniem i tworzeniem sklepów internetowych dla
firm z różnych sektorów gospodarki. Spółka wspiera marki, które dopiero
zaczynają działalność online, jak i firmy z wieloletnim doświadczeniem na rynku
e-commerce. Dostarcza również nowoczesne narzędzia, tworzy kompleksowe
rozwiązania, integracje i nowe funkcjonalności, które odpowiadają obecnym
trendom e-commerce.
Siłą Droplo jest zespół, który składa się z ponad 30 specjalistów posiadających
wieloletnie doświadczenie w branży e-commerce i nie tylko. W jego skład
wchodzą programiści, graficy, copywriterzy, a także specjaliści ds. marketingu,
sprzedaży i obsługi klienta.
Droplo to nowoczesna platforma hurtowa B2B, w której znajdziesz tysiące
gotowych artykułów od producentów i hurtowni z całej Europy. Dzięki
możliwości zintegrowania sklepu online z producentami i hurtowniami
oferującymi asortyment w 20 kategoriach, daje internetowym sprzedawcom
dostęp do ponad 700 tysięcy produktów, utrzymując synchronizację wszystkich
danych dotyczących oferty. Sprzedawcom ułatwia pozyskiwanie produktów do
sprzedaży, również w modelu dropshippingu. Automatyzując procesy
sprzedażowe pozwala na oszczędność czasu i środków, gwarantuje dostęp do
gotowej bazy odbiorców, którzy odpowiedzialni są za sprzedaż towarów i
generowanie dodatkowych zysków.
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Droplo Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
e-mail: help@droplo.zohodesk.eu
www.droplo.com

U członków Izby
7R S.A.
7R, polska firma specjalizująca się w dostarczaniu klientom innowacyjnych i
ekologicznych powierzchni magazynowo-produkcyjnych, sfinalizowała sprzedaż
portfela kilkunastu projektów do Grupy CTP. W skład portfela wchodzą
zarówno inwestycje w fazie realizacji, m.in. w Warszawie i Katowicach, jak
również inne na terenie całej Polski w fazie pre-development.
Więcej: https://aktualnosci.7rsa.pl/189509-7r-sprzedalo-grupie-ctp-portfoliokilkunastu-projektow
Firma Maersk, jeden z globalnych liderów transportowo-logistycznych, dołączył
do grona najemców 7R Park Łódź East I. Firma będzie korzystać z 18 500 mkw.
nowoczesnej przestrzeni logistyczno-magazynowej z zapleczem biurowym,
która została precyzyjnie dostosowana do jej potrzeb, m.in. poprzez stworzenie
specjalnego układu bram i doków załadunkowych.
Więcej: https://aktualnosci.7rsa.pl/190251-maersk-nowym-najemca-w-7r-parklodz-east-i
Raport 7R S.A. i Colliers Poland
Branża logistyczno-przemysłowa nadal atrakcyjna dla inwestorów, choć
dynamika wzrostu popytu i podaży może być niższa
W I kwartale 2022 r. wolumen transakcji inwestycyjnych na polskim rynku
powierzchni przemysłowo-logistycznych wyniósł 191 mln euro. I choć obecna
sytuacja gospodarcza, a dodatkowo duża niepewność w związku z wojną w
Ukrainie, stawiają przed branżą logistyczną kolejne wyzwania, w dłuższej
perspektywie nie dojdzie do większych zmian pod względem wolumenu popytu
i podaży, choć tempo wzrostu tej części rynku może być niższe niż w
poprzednich latach – wynika z raportu 7R i Colliers „Branża logistycznoprzemysłowa. Kierunki rozwoju z perspektywy 2022 r.”.
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Więcej: https://aktualnosci.7rsa.pl/191092-branza-logistyczno-przemyslowanadal-atrakcyjna-dla-inwestorow-choc-dynamika-wzrostu-popytu-i-podazymoze-byc-nizsza
Colliers Poland
Colliers, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości, przejęła w
zarządzanie trzy kompleksy budynków magazynowych o łącznej powierzchni
bliskiej 180 tys. mkw.: City Point Targówek, Logistics Point Piaseczno i Logistics
Point Raszyn. Ich Investment Managerem jest firma Peakside Capital.
– Magazyny zajmują istotne miejsce w naszym portfolio – po przejęciu
obiektów Peakside Capital’s and Partners Group będziemy mieć w ich
zarządzaniu prawie 650 tys. mkw
Więcej:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-zarzadca-trzechinwestycji-magazynowych-peakside-capital
Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł wstrząs w postaci inwazji Rosji na Ukrainę.
Jednak jak wynika z najnowszego raportu Colliers „EMEA Capital Market
Snapshot Q1 2022” dotyczącego rynków kapitałowych w Europie, na Bliskim
Wschodzie i w Afryce (EMEA), odporność rynku i historycznie wysokie nadwyżki
finansowe sprawiły, że inwestorzy nie przestali interesować się
nieruchomościami komercyjnymi w tym regionie.
Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/europejski-rynek-nieruchomoscikomercyjnych-pozostaje-odporny-na-inflacje-i-wojne-w-ukrainie
W I kwartale 2022 r. wolumen transakcji inwestycyjnych na polskim rynku
powierzchni przemysłowo-logistycznych wyniósł 191 mln euro. I choć obecna
sytuacja gospodarcza, a dodatkowo duża niepewność w związku z wojną w
Ukrainie, stawiają przed branżą logistyczną kolejne wyzwania, w dłuższej
perspektywie nie dojdzie do większych zmian pod względem wolumenu popytu
i podaży, choć tempo wzrostu tej części rynku może być niższe niż w
poprzednich latach – wynika z raportu 7R i Colliers „Branża logistycznoprzemysłowa. Kierunki rozwoju z perspektywy 2022 r.”.
Więcej: https://www.colliers.com/pl-pl/news/branza-logistyczno-przemyslowanadal-atrakcyjna-dla-inwestorow
Grupa CSL
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Prezes CSL Laura Hołowacz została uhonorowana Szafirem Gospodarczym Unii
Izb Łaby i Odry.
Enprom
Wywiad prezesa zarządu spółki Enprom M. Targowskiego dla portalu
gospodarkamorska.pl o realizowanych i planowanych projektach Enrpom i o
miejscu firmy w morskiej energetyce wiatrowej.
Wywiad: https://www.gospodarkamorska.pl/kto-jest-kim-w-polskim-offshoreenprom-jestesmy-w-sercu-transformacji-energetycznej64220?fbclid=IwAR1zr6MW6u2KYwXsc6YUBq3DKavjMGIzqHbdKwkDFM1vKfE8
GG8Iob_h1Hw
ESA logistika Polska
ESA logistika Polska rozpoczęła współpracę z VersaBox. PołącZenie know-how i
doświadczenia ekspertów ESA logistika oraz innowacyjnej technologii pojazdów
autonomicznych VersaBox pozwoli na obsługę nawet największych i najbardziej
złożonych projektów logistycznych.
ESE Entertainment
Spółka ESE Entertainment – FRENZY odpowiadać będzie za realizację turnieju
V4 Masters 2022.
Więcej:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/05/05/2436663/0/en/ESE-To-Expand-Production-of-Ubisoft-sTom-Clancy-s-Rainbow-Six-Siege-Esports-League-in-Central-and-EasternEurope.html?fbclid=IwAR1ks_xsv6ZY0eLbxmWfADtxc5X4kE72eMxDgjSrKphHVh41PT1UVaEBmE
ESE Entertainment podpisał umowę o partnerstwie e-sportowych i grach z
ARAM.
Więcej:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/05/12/2441751/0/en/ESE-and-ARAM-Sign-Esports-and-GamingPartnershipAgreement.html?fbclid=IwAR1zr6MW6u2KYwXsc6YUBq3DKavjMGIzqHbdKwkD
FM1vKfE8GG8Iob_h1Hw
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ESE Entertainment zawarł umowę o partnerstwie strategicznym z
metaprotocol.one – dostawcy protokłu blockchain, który łączy metaverse, gry i
kryptowaluty.
Więcej:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/05/18/2445884/0/en/ESE-announces-strategic-partnership-withMetapro.html?fbclid=IwAR2_WUZFnjUo2Qf7AzF1ga63XVfaIbiMSxdVwGlCHVYK
PaqMhLSyzkffiHE
Espersen Polska
Firma Espersen została wyróżniona przez Kapitułę Ogólnopolskiego Urzędu
Dozoru Technicznego za:
 minimalizowanie ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych,
 utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego,
 wkład w rozwój polskiej gospodarki!
Dzięki tej nagrodzie Espersen znalazł się w gronie 20 wyróżnionych
największych firm w dziedzinie gospodarki w Polsce m.in. Orlen, Lotos, PGN i
innych firm energetycznych! To wielkie uznanie dla starań całego Zespołu
Technicznego pracującego na ten tytuł przez wiele lat!
Jakon
Do trzech obiektów produkcyjno-magazynowych w inwestycji Kajetany Park
pod Warszawą planowo dołączy kolejny, oferujący powierzchnię do 2700m².
Nowy obiekt podzielony zostanie na dwa moduły:
A - o powierzchni 1400m²,
B - o powierzchni 1300m².
Każdy z nich posiada część produkcyjno-magazynową oraz socjalno-biurową.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, zakupu oraz najmu naszych
nieruchomości.
Więcej:
https://jakon-hale.pl/pl/sprzedaz-hal-warszawa-kajetanyiv?fbclid=IwAR2_LS1haqZogSAUEGypSY9KoIWpsI6YkrHRCTFWv7iqoicwA8wQ8l
BLkgI

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

MAXON Nieruchomości
MAXON Nieruchomości uzyskał wyróżnienie WIZJERY’22 w kategorii „Najlepsze
zdjęcia prezentujące nieruchomość”.
Pronar
Pronar po raz drugi z rzędu został uhonorowany statuetką „Podlaska Marka
Roku” za Centrum Wystawowe Pronaru w Siemiatyczach, które zostało uznane
za najlepszą inicjatywę biznesową roku 2021.
Dokładnie rok po uruchomieniu centrum wystawowego w Siemiatyczach,
Pronar otworzył nową halę produkcyjną. Hala ma prawie 1ha powierzchni i
będą w niej produkowane mobilne kruszarki i przesiewacze pokładowe, które
znajdą zastosowanie w budownictwie, górnictwie oraz recyklingu.
Seris Konsalnet
Seris Konsalnet przekroczył 20 000 osób zatrudnionych i jest pod względem
zatrudnienia najwiekszą firmą kapitału francuskiego Polsce.
Seris Konsalnet odnowił Certyfikację BHP ISO 45001:2018, w spółkach Seris
Konsalnet Holding S.A. oraz Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. Dodatkowo
firma utrzymała potwierdzenie zgodności z normą antykorupcyjną ISO 37001
oraz wytycznymi CSR ISO 26000 na rok 2022.
Wywiad, którego udzielił Tomasz Wojak - Prezes Seris Konsalnet,
przedstawicielowi Polsko-Francuskiej Izby Gospodarczej (CCFIP):
https://www.ccifp.pl/komunikacja/aktualnosci-ccifp/n/news/wyzwania-dlabranzy-ochroniarskiej-w-polsce-rozmowa-z-tomaszem-wojakiem-ceo-seriskonsalnet-polsk.html?fbclid=IwAR3RBPDODO5qERh1yl9ELVnDujVE4BOvgiczxp-nOdIeO0pWFRvNnbTnNQ
SkyFox Poland
SkyFox
Poland
ma
swój
kanał
https://www.youtube.com/watch?v=3_GjUwWMBww

na

YouTube:

TÜV SÜD Polska
Hynfra i TÜV SÜD Polska podpisały porozumienie o współpracy globalnej.
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4,5 mld euro, to wartość inwestycji w ramach produkcji odnawialnego wodoru i
amoniaku, jaką Hynfra planuje certyfikować przy współpracy z TÜV SÜD. Firmy
zawarły strategiczne, globalne porozumienie obejmujące certyfikację przez TÜV
SÜD projektów Hynfry na terenie Polski, Portugalii, Omanu i w Emiratach
Arabskich.
TÜV SÜD Polska oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
zawarły porozumienie o współpracy obejmujące doradztwo w obszarze
poprawienia efektywności energetycznej oraz dążenia do obniżenia emisyjności
Portu Lotniczego.
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: https://www.wasko.pl/news/realizacja-kontraktow-dla-pkp-plk-sa/
Konsorcjum w składzie: WASKO – lider konsorcjum – oraz APM Pro, CATTRAFFIC, PHU TELSAT, Telway oraz TRAX eletronik; wdrożyło Zintegrowany
System Zarządzania Ruchem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad oddział w Lublinie.
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (ZSZR) obejmuje swoim zasięgiem
wszystkie drogi będące w zarządzie oddziału Lublin, czyli ponad 1000 km dróg,
w tym ponad 100 km dróg ekspresowych.
Więcej:
https://www.wasko.pl/news/wdrozenie-zintegrowanego-systemuzarzadzania-ruchem/
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WASKO S.A. otrzymało nagrodę „NAJLEPSZY PRODUKT z branży ITS” za
integrację elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na drogach
ekspresowych S12, S17 i S19 w województwie lubelskim. Podczas XIV Polskiego
Kongresu ITS, który odbył się 16 i 17 maja br., Członek Zarządu WASKO S.A.
Michał Mental odebrał od Przewodniczącego Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS Polska prof. dr. inż. Wojciecha Suchorzewskiego statuetkę
LIDER ITS 2022.
Z początkiem maja WASKO S.A. zakończyła wdrożenie modułu sprzedaży
biletów on-line Systemu OLIMP w klubie sportowym FKS Stal Mielec. Od chwili
rozpoczęcia sprzedaży biletów, portal WWW systemu OLIMP cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem kibiców.
Z sukcesem WASKO S.A. zrealizowała kolejną umowę z Uniwersytetem
Warszawskim. Tym razem w ramach współpracy firma dostarczyła
zaawansowane rozwiązania Firewall oferowane przez PaloAlto. Przez
najbliższe 5 lat specjaliści WASKO S.A. będą świadczyć profesjonalne usługi
serwisowe w zakresie dostarczonego sprzętu.
Oferty firm członkowskich
Agencje pracy - członkowie Izby Polska-Azja dysponują dużą ilością
pracowników w następujących profesjach: spawacze, magazynierzy,
pracownicy budowlani. kontakt: info@polandasia.com
Wydarzenia
3 maja 2022 r.
Uroczystość GLORIA POLONIAE zokazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w
Muzeum Niepodległości –inicjator i organizator spotkania Czesław Skarżyński
Przewodniczący Sekcji Kraje Azji Centralnej w Izbie Polska-Azja,
EuroEnergoCommerce, Fundacja Polonia Union.
4 maja 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z chińskimi
inwestorami z sektora rolno-spożywczego.Spotkanie z kierownictwem
Warszawskiej Izby Gospodarczej.
4 maja 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo „Obsługa techniczna
platformy Droplo”.
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4 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
największych targach poświęconych technice rolniczej w Wielkiej Brytanii –
LAMMA 2022 w Birmingham.
5 maja 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
przedstawicielem Izby w Armenii. Omówiono możliwości pozyskania
wykwalifikowanych kadr dla polskiego przemysłu i budownictwa.
5 maja 2022 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja ESA logistika Polska otworzyła we
Wrocławiu nowy magazyn o powierzchni 4000 m2.
5 maja 2022 r.
Finalizowanie eksportu 50 tysięcy ton polskiego ziarna do Zachodniej Afryki z
pomocą Izby Polska-Azja.
5 maja 2022 r.
W siedzibie GD Poland spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja z Prezesem największego centrum handlowego chińskiego kapitału
w UE Baohua Han. Omówiono możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie
logistyki dostaw i promocję polskiej żywności na chiński rynek.
5 maja 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
przedstawicielem firmy członkowskiej Izby - Cargo Partner. Omówiono
przygotowania do Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2022 i
funkcjonowanie Transkaspijskiego Korytarza Transportowego.
10 maja 2022 r.
Spotkanie
firm
Sektora
TSL
z
Prokurentem
firmy
PKP Cargo Connect, Panem Łukaszem Strzeleckim. Ze strony firm członkowskich
Izby Polska-Azja obecni byli przedstawiciele:






EAS International Poland
Skyfox Poland
Polish Forwarding Company
SymLog
GD Poland.

10 maja 2022 r.

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

Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo „Dropshipping naszych
czasów – jak zmieniły się trendy w sprzedaży online?”.
10-11 maja 2022 r.
Targi Budownictwa Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA u członka
Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A.
10-11 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ACTION S.A. (Action
Business Center) wzięli udział w 27. edycji iNET Meeting.
10-12 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja BKT Elektronik wzięli
udział w targach ANGA COM w Kolonii.
11 maja 2022 r.
Spotkanie Kierownictw Polsko-Kazachstańskiej Izby Gospodarczej i Izby PolskaAzja z Agencjami Pracy Tymczasowej. Omówiono możliwości pozyskania
pracowników z krajów Azji Środkowej.
11 maja 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
menedżerami członka Izby Sohbi Craft Poland. Omówiono przygotowania do
uruchomienia produkcji środków ochronnych ( kamizelki ochronne ) w
zakładach Sohbi Craft w Toruniu.
11 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ESA logistika Polska wzięli
udział w konferencji Heavy Caspian w Uzbekistanie.
12 maja 2022 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu
ukraińskiego. Omówiono organizację dostaw zboża, oleju i śruty sojowej dla
polskich odbiorców.
12 maja 2022 r
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja PPH EWA-BIS wzięli udział
w Międzynarodowych Targach Owoców Freskon w greckich Salonikach.
12 maja 2022 r.
W siedzibie członka Izby Polska-Azja Colliers spotkanie przedstawicieli Izby
Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja i dyskusja o rynku nieruchomości w
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Polsce, konsekwencjami wojny na Ukrainie na polski rynek, zainteresowaniu
inwestorów azjatyckich rynkiem nieruchomości komercyjnych w CEE.
12 maja 2022 r.
Webinar PAIH „Jak eksportować żywność do Tajlandii?”.
13 maja 2022 r.
Wideokonferencja przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
przedsiębiorcami z Omanu. Omówienie omańskiej oferty na produkty
ropopochodne, propyleny i stal, a także udział polskich firm w budownictwie
Omanu, dostawy polskiej żywności.
13 maja 2022 r.
Wideokonferencje przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
członkami Izby firmami HR: omówienie problemów z organizacją pozyskania
pracowników z Armenii, Indii, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu.
13 maja 2022 r.
Czat inwestorski z R. Wtorkowskim, Prezesem Zarządu LUG S.A. na temat
wyników finansowych spółki w I kwartale 2022 r.
13 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Unia wzięli udział w
targach techniki rolniczej w Rumunii Agraria 2022.
14 maja 2022 r.
Dron Spektre-1 firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions był
częścią ekspozycji zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską podczas
oficjalnego otwarcia Centrum Badań Lotniczo-Przestrzennych w Przasnyszu.
16 maja 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja w
siedzibach członków Izby w Katowicach. Omówiono inwestycje kapitału
azjatyckiego na Śląsku.
16 maja 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo
„Rozpoczęcie sprzedaży przez Internet – czym jest dropshipping?”
zorganizowane przez Klub Przedsiębiorczych Mam.
16 maja 2022 r.
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Spółka firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ESE Entertainment – FRENZY
zapewniła oprawę graficzną, obrazu i telewizyjną podczas Gali Digital Dragons
dla branży gier.
16-17 maja 2022 r.
Przedstawiciele delegacji Targi Kielce SA – Pan Pawelec Piotr – Dyrektor
Projektu STOM-metal processing fair oraz Urszula Wasińska – Kierownik Sekcji
Konferencji wzięli udział w Kongresie Technologii Przetwarzania STAL 2022,
Krakowie.
16-18 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja WASKO S.A. wzięli udział w
konferencji „Hitachi PARTNER SOLUTIONS DAYS”.
18 maja 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z Prezesem
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Józefem Bryllem. Omówiono
możliwości współpracy obu organizacji ze środowiskami diaspory azjatyckiej.
17-18 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli
udział w Konferencji H2 POLAND.
17-19 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Morska Agencja Gdynia
wzięli udział w targach Break Bulk Europe w Rotterdamie.
18 maja 2022 r.
Med2Meet 2022 – międzynarodowe spotkania b2b online dla branży
medycznej.
19 maja 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska „Śniadanie z
ekspertem: bezpieczeństwo instalacji wodorowych”.
20 maja 2022 r.
Gala Przedsiebiorcy.PL w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel z udziałem
przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Wśród nagrodzonych
członek Izby Polska-Azja Sohbi Craft Poland.
20 maja 2022 r.
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Międzynarodowy okrągły stół w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego w
Uzbekistanie .
20 maja 2022 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie w sprawie eksportu do Skandynawii
polskiej chemii budowlanej.
20 maja 2022 r.
W fabryce w Siemiatyczach Prezes Propnar Narew Sergiusz Martyniuk w
towarzystwie licznych gości i pracowników dokonał uroczystego otwarcia nowej
hali produkcyjnej. Będzie w niej powstawała zupełnie nowa rodzina maszyn:
mobilne kruszarki i przesiewacze pokładowe. Pronar zatrudnił swojego 3tysięcznego pracownika.
21-22 maja 2022 r.
Zielone AGRO SHOW w Ułężu z udziałem firm członkowskich Izby Polska-Azja:
Pronar, SIPMA.
20-22 maja 2022 r.
Festiwal Stomatologii Praktycznej DENTOPOLIS zorganizowany przez firmę
członkowską Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A.
23 maja 2022 r.
W siedzibie Chińsko- Polskiej Głównej Izbie Gospodarczej prezentacja koncepcji
powołania Platformy i Giełdy Eksportowej Polskiej Żywności do Chin.
23 maja 2022 r.
Rozmowy przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
inwestorami Korei. Zła wiadomość: poważny koreański inwestor w Polsce
podjął decyzję, że kolejne fabryki wybuduje w Czechach i na Słowacji. Na
decyzję podstawowy wpływ miała negatywna opinia o warunkach
inwestycyjnych w Polsce.
23 maja 2022 r.
Dofinansowanie ze środków unijnych dla MŚP na ochronę własności
intelektualnej – konferencja online Urzędu Patentowego RP oraz EUIPO
24 maja 2022 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński wziął udział w XVI Ogólnopolskiej
Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
pt. „Energetyka od nowa: Europa w poszukiwaniu bezpiecznej i zrównoważonej
energii”.
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24 maja 2022 r.
Drugie spotkanie w ramach cyklu Akademii Transport
Porządkowanie procesów cyfryzacji w transporcie drogowym.

Managera:

24-25 maja 2022 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja BKT Elektronik zorganizowała kolejną
edycję Akademii Technicznej BKT Elektronik, podczas której uczestnicy
szkolenia mieli okazję zapoznać się m. in. z informacjami na temat
budynkowych sieci światłowodowych oraz technologiom dedykowanym
systemom transmisji danych oraz DataCenter.
23- 25 maja 2022 r.
14. Baltic Business Forum „Energia dla odbudowy Ukrainy”.
24-27 maja 2022 r.
XXVI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL w Targach Kielce.
25 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja TÜV SÜD Polska wzięli
udział w konferencji NEW FOOD FORUM w Warszawie.
25-27 maja 2022 r.
Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem przedstawicieli
firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory.
26 maja 2022 r.
List Prezesa do Ministra Spraw zagranicznych przed Jego wizyta w Krajach Azji
Centralnej.
List: https://polandasia.com/aktualności/list-do-ministra-spraw-zagranicznych/
Telekonferencje przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
technologami oczyszczania ścieków przemysłowych - obsługa inwestycji
zagranicznych.
26 maja 2022 r.
Turcja: Kontynuacja spotkań B2B firm sektora chemicznego organizowana przez
KIG.
26 maja 2022 r
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Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Grupa CSL wzięli udział w
konferencji „Intermodal in Poland. Spotkanie biznesowe Polska-Ukraina”.
26 maja 2022 r
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
targach techniki rolniczej na wyspie Reunion, gdzie zaprezentowali technikę
pomocną w transporcie trzciny cukrowej.
26 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja SIPMA wzięli udział w
spotkaniu ze studentami UMCS. Dzięki nawiązanej współpracy z Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej, studenci mają możliwość odbywania praktyk oraz
płatnych staży w SIPMA.
27 maja 2022 r.
Konsultacje przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
azjatyckimi inwestorami zainteresowanymi współpracą w utylizacji odpadów
przemysłowych i komunalnych. Telekonferencje z technologami Stacji
Uzdatniania Wody i oczyszczalni komunalnych.
27 maja 2022 r.
Spotkania przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z
organizatorami przewozów pszenicy i kukurydzy z Ukrainy do polskich wytworni
pasz drobiowych.
27 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
targach AgroExpo 2022 w Taszkiencie.
27 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja SIPMA wzięli udział w
Dniach Pola w słowackiej miejscowości Letisko Ocova.
29 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Unia wzięli udział w
pokazach techniki rolniczej Roskilde Dyrskue w Danii i w targach NAPO –
największym pokazie rolniczym w Południowej Afryce.
30 maja 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja z delegacją
inwestorów z Chin.

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

30 maja 2022 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkania z firmami zainteresowanymi importem
ukraińskiej pszenicy i kukurydzy.
30 maja 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Spectre Solutions wzięli
udział w New Tech Forum zorganizowanym przez Qatar-Poland Business
Council, podczas którego przedstawili drony swojej produkcji.
31 maja 2022 r.
Prezes Izby Polska-Azja Janusz Piechociński wziął udział w panelu dyskusyjnym
"Nowe kierunki eksportowe dla polskiego przemysłu" Kongresu Industry NEXT
2022 – Rok wyzwań dla polskiego przemysłu w Międzynarodowych Targach
Poznańskich.
31 maja 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo „Jakie produkty
sprzedawać w sezonie letnim?”.
31 maja – 3 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Morska Agencja Gdynia
wzięli udział w MODERNLOG Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu w
Poznaniu.
31 maja – 3 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
monachijskich IFAT – największych na świecie targach branży recyklingowej.
Wystąpienia Prezesa Izby Polska-Azja Janusza Piechocińskiego
1. W jakim miejscu znajduje się Polska i świat? Jak rywalizacja wielkich
bloków gospodarczych wpływa na prowadzenie biznesu w skali mikro i
makro? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań znajdziemy w artykule:
"Nowa globalizacja w transporcie według Janusza Piechocińskiego"
https://lnkd.in/epMb_YdZ
2. Janusz Piechociński: Konsekwencją wojny w Ukrainie może być
niedożywienie i głód | Polska Times
3. Sytuacja w gospodarce światowej wymaga intensywnego
zaangażowania (portalspozywczy.pl)
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4. Można powtórzyć sukces eksportowy Mlekpolu i Mlekovity

(portalspozywczy.pl)
5. O
inflacji
https://lnkd.in/eU9XCFbQ
6. Mamy do czynienia z trzema szokami w światowej gospodarce.
https://lnkd.in/erKyznsE
Nadchodzące wydarzenia
1. 15 czerwca 2022 r., PAIH, Konferencja „Ukraina – Polska: logistyczne
zagadnienia w czasie wojny. Nowe możliwości, perspektywy dla współpracy”,
on-line
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w konferencji online pt.
"Ukraina - Polska: logistyczne zagadnienia w czasie wojny. Nowe możliwości,
perspektywy dla współpracy", które odbędzie się 15 czerwca 2022 r. w godz.
12.00-15.00 CEST.
Współorganizatorami wydarzenia są Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w
Kijowie oraz Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy. Ambasada RP w Kijowie
objęła wydarzenie patronatem honorowym. Ze strony polskiego biznesu
uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Portu Gdańsk, Portu Szczecin,
PKP Cargo oraz spółek z branży magazynowej i transportu drogowego.
Wydarzenie zostało zorganizowane jako odpowiedź na spowodowane wojną
załamanie łańcuchów dostaw oraz dotychczasowych korytarzy transportowych.
Konferencja odpowiada na wzrost zainteresowania ukraińskich eksporterów i
importerów udrożnieniem istniejących oraz nawiązaniem nowych połączeń
transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą.
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem.
Więcej o wydarzeniu:
https://www.paih.gov.pl/20220615/konferencja_ukraina_polska
2. 20 czerwca – 30 września 2022 r., PARP, „Innovate for Aerospace 2022” –
wirtualne spotkania B2B oraz rozmowy z ekspertami sektora lotniczego
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza na wydarzenie "Innovate for Aerospace
2022".Matchmaking i wymiana doświadczeń klastrów z Niemiec, Czech i
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Polski odbędzie się 20 czerwca, a we wrześniu (ostateczny termin będzie
jeszcze ogłoszony) zaplanowane są wykłady eksperckie.
Pierwsza część wydarzenia – trójstronna wymiana klastrów skupiająca się na
regionach Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy), Śląska i Moraw Południowych
(Czechy) – ma na celu przedstawienie głównych cech i mocnych stron trzech
regionów lotniczych i kosmicznych wspieranie wśród nich międzynarodowej
działalności badawczej i innowacyjnej. Po nim odbędzie się impreza
matchmakingowa otwarta dla wszystkich zarejestrowanych uczestników z
innych krajów.
We wrześniu zaplanowane są wykłady eksperckie.
Potencjalne tematy wykładów:


Zrównoważone lotnictwo (np. biopaliwa i zrównoważone paliwa lotnicze
(SAF).



Sustainable Design (wydajna lekka konstrukcja).



Networking i cyfryzacja w lotnictwie (digitalizacja podczas testów i
certyfikacji).



Sieci intermodalne w lotnictwie.



New Mobility.



New Space.



Komercjalizacja przestrzeni.



Górnictwo kosmiczne.

Wydarzenie skierowane przede wszystkim do:


startupów i firm,



klastrów i stowarzyszeń,



instytutów badawczych i uczelni.

Zajmujących się:


inteligentną mobilnością,



bezpieczeństwem i ochroną,



IT, IoT, Przemysłem 4.0, cyfryzacją,



Elektroniką,
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fotoniką, manipulacją światłem,



energią,



mikro i nanotechnologią,



opieką zdrowotną,



budownictwem,



tekstyliami i włóknami,



wzornictwem.

Program wydarzenia
Rejestracja
Więcej o wydarzeniu:
https://www.een.org.pl/component/content/article/81506:innovate-foraerospace-2022-wirtualne-spotkania-b2b-oraz-rozmowy-z-ekspertami-sektoralotniczego
3. 21-22 czerwca 2022 r., Targi Kielce, SLAVIC B2B Beauty – Kontraktacje dla
branży kosmetycznej i farmaceutycznej
Od 21 do 22 czerwca 2022 roku w kieleckim ośrodku wystawienniczym odbędą
się pierwsze w Polsce spotkania producentów kosmetyków i farmaceutyków z
kupcami oraz dystrybutorami z całego świata. Wiodącymi krajami w pierwszej
edycji wydarzenia będą kraje słowiańskie.
Kontraktacje dla Branży kosmetycznej i farmaceutycznej to także doskonała
przestrzeń matchmakingu. Łączenie ludzi we wspólnym biznesie to jeden z
najważniejszych celów targów, tym razem nie jest inaczej. Do współpracy przy
tworzeniu wydarzenia Targi Kielce zaprosiły Agencje i Izby Handlowe z całego
świata m.in. Chin, Kataru, Brazylii, Francji, Włoch, Ukrainy, Turcji, a także
przedstawicieli z krajów bałkańskich i azjatyckich.
Podczas dwóch targowych dni kupcy będą mieli okazję nie tylko zapoznać się z
ofertą producentów, ale także negocjować ceny czy ustalać kwestie logistyczne.
Nie zabraknie również czasu na kuluarowe rozmowy podczas uroczystej kolacji.
Formularz
zgłoszenia
producenta:
https://www.targikielce.pl/slavicb2beauty/strefa-producentow/formularz-zgloszenia-producenta
Formularz
zgłosznia
kupca:
https://www.targikielce.pl/slavicb2beauty/strefa-kupcow/formularz-zgloszenia-kupca
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Lista
wystawców:
wystawcow

https://www.targikielce.pl/slavic-b2beauty/lista-

Więcej o wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/slavic-b2beauty

4. 28 czerwca 2022 r., Transport Manager, Konferencja SAFE TRANSPORT
DAY, Wrocław, bezpłatne
Na pytanie: Co jest najważniejsze w biznesie transportowym?
Odpowiedź jest jedna: bezpieczeństwo ładunku, rozumiane jako dowiezienie
powierzonego towaru w niezmienionym stanie i na czas.
To zagadnienie obudowane jest kwestią – jak to zrobić najtaniej i najbardziej
niezawodnie.
Podczas konferencji Safe Transport Day temat bezpieczeństwa będziemy
rozumieli szerzej, zajmując się takimi zagadnieniami jak: bezpieczeństwo
zestawów transportowych - zarówno dynamiczne, jak i bierne; bezpieczeństwo
towarów w naczepach – zapewniane za sprawą mocowania ładunków, jak i
monitorowania ich z pomocą systemów telematycznych; monitoring zestawów
transportowych czy też pewność i bezpieczeństwo funkcjonowania przeróżnych
narzędzi wykorzystywanych przez przewoźników.
Nie zabraknie również kwestii związanych z bezpieczeństwem samego
biznesu transportowego, jak prewencja, windykacja, elektroniczny obieg
dokumentów w firmie czy zagrożenia na styku przewoźnik - zleceniodawca
transportowy itd.
Program i rejestracja: https://land.transportmanager.pl/safe_transport_day22?fbclid=IwAR0FAoWXzASbnagvuQ4rfhe_TZ
2P0qPm_Um8LGbz6gt8b8AGcPMVYjNHwfk
5. 30 czerwca – 1 lipca 2022 r., PARP, ICT Spring International Matchmaking
Event, Luksemburg
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w 7. edycji międzynarodowych spotkań
ICT Spring International Matchmaking Event, które odbędą się przy okazji
konferencji ICT Spring, w dniach 30 czerwca-1 lipca 2022 r., w Luksemburgu.
Organizatorem wydarzenia jest Izba Handlowa z Luksemburga.
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Konferencja ICT Spring to cykl wydarzeń technologicznych, mających na celu
połączenie firm technologicznych z różnych krajów, poszukujących partnerstw
technologicznych, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat możliwości
i wyzwań, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie najnowocześniejszych
technologii. W konferencji ICT Spring każdego roku bierze udział blisko 5000
uczestników z przeszło 70 krajów (korporacje, start-upy, inwestorzy, centra
badawcze, akceleratory).
Więcej informacji na temat konferencji ICT Spring znajduje się tutaj.
ICT Spring International Matchmaking Event – jak to działa?


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



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



W dniach 30.06-01.07.2022 r., uczestnicy ICT Spring International
Matchmaking Event wezmą udział w uprzednio zaaranżowanych
spotkaniach.

Koszty udziału w ICT Spring International Matchmaking Event
Do 29.04.2022 r.: 75 EUR (bilet early bird)
Po 29.04.2022 r.: 100 EUR
Cena obejmuje bilet wstępu na konferencję ICT Spring, udział w seminariach,
prezentacjach i targach wystawienniczych. Uczestnicy pokrywają koszty
transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.
Więcej informacji na temat spotkań b2b.
Dodatkowych
informacji
udziela
Agnieszka
mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Promianowska,

e-

Więcej
o
wydarzeniu:
https://www.een.org.pl/component/content/article/79907:miedzynarodowespotkania-b2b-przy-okazji-konferencji-ict-spring-w-luksemburgu
6. 30 czerwca 2022 r., godz. 9.00, PAIH, Sektor budowlany w Mongolii, on-line
Jedna z możliwości rozwoju dla polskich wykonawców branży budowlanej,
technologii budowlanej oraz eksporterów materiałów budowlanych, pojawia
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się właśnie na rynku mongolskim. Wszystko to zasługa szybkiego tempa
modernizacji miast oraz zapotrzebowania na nowoczesne i zielone mieszkania.
Warto nadmienić, że 70% Mongołów zamieszkuje obszary miejskie, a stolica
Ułan Bator liczy 1.1 miliona ludzi.
Z 414 tysięcy domostw mieszkających w stolicy, prawie połowa mieszka w
tradycyjnych jurtach. Do 2025 roku w Ułan Bator planowana jest budowa
osiedli mieszkaniowych dla 20 tys. rodzin.
Zapraszamy na webinarium, podczas którego poznasz:


charakterystykę sektora budowlanego oraz materiałów budowlanych
Mongolii,



najbardziej perspektywiczne podsektory branży budowlanej,



jak wygląda współpraca z lokalnymi partnerami.

Szkolenie poprowadzą:


Monika Kołpaczyńska, Konsultant ds. regionu Azji Południowej i
Wschodniej, Centrum Eksportu, PAIH,



Bat-Erdene Boldbaatar, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH
w Ułan Bator, PAIH,



Zoljargal Byambatsogt, Ekspert Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w
Ułan Bator, PAIH,



Pan P. Munkhnasan, Chief Business Development Officer, Premium
Building Materials,



Pan B. Munkhjargal, Executive Director, Central Asian Road.

Webinarium odbędzie się 30 czerwca o godz. 9:00 i będzie prowadzone w
języku polskim oraz angielskim.
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem.
Więcej o wydarzeniu:
https://www.paih.gov.pl/20220630/webinarium_sektor_budowlany_mongolia
7. 6-9 września 2022 r., Targi Kielce, XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego MSPO
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MSPO to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także
biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora
obronnego z różnych kontynentów. Trzecia wystawa Europy, po targach w
Paryżu i Londynie, odbędzie się od 6 do 9 września 2022 roku.
Na stoiskach polskich i światowych liderów branży obronnej nie zabraknie
najnowocześniejszych rozwiązań i technologicznych nowinek. Wystawcy
prezentować będą sprzęt wojsk pancernych i zmechanizowanych, nie
zabraknie czołgów, modułowych pojazdów opancerzonych i wozów bojowych,
zestawów artyleryjskich i rakietowych. Zaprezentują się firmy
oferujące śmigłowce bojowe, bezzałogowe statki powietrzne, uzbrojenie i
sprzęt sił powietrznych oraz marynarki wojennej. Ponadto, prezentowane
będą: sprzęt i wyposażenie wojsk chemicznych, autonomiczne systemy
wspomagania na polu walki, zautomatyzowane systemy wsparcia dowodzenia i
kierowania ogniem, sprzęt łączności, radio i optoelektroniczny. Nie zabraknie
również firm oferujących sprzęt i wyposażenie zabezpieczenia logistycznego,
obejmującego systemy transportowe, medyczne, materiałowe i techniczne.
Formularz
zgłoszeniowy
dla
wystawców:
https://www.targikielce.pl/mspo/dla-wystawcow/zamowienie-formularzazgloszeniowego
Więcej o wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/mspo
8. 6-9 września 2022 r., Targi Kielce, XXVIII Międzynarodowe Targi Logistyczne
LOGISTYKA
Międzynarodowe Targi Logistyki, po raz kolejny uzupełnią formułę
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
Podczas, gdy targi MSPO koncentrują się wokół uzbrojenia i sprzętu
wojskowego, LOGISTYKA za swój przewodni temat przyjmuje pozostałe służby
mundurowe, a także ratownictwo i zaopatrzenie oraz transport i konserwację
sprzętu. W ramach targów zaprezentują się zarówno czołowe polskie firmy, ale
też zagraniczne koncerny. Targi LOGISTYKA to dostęp do szerokiej gamy
produktów od klasycznego uzbrojenia i umundurowania, po materiały
wybuchowe, specjalistyczny sprzęt dla Policji, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, ratowników. To także prezentacja środków transportu, sprzętu
radioelektronicznego i optoelektrycznego, nowoczesnych środków łączności.
Na wystawie można znaleźć także żywność, materiały medyczne, systemy
ochrony osób dla wojska i innych służb mundurowych.
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Formularz
zgłoszeniowy:
https://www.targikielce.pl/logistyka/dlawystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego
Więcej o wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/logistyka
9. 7-9 września 2022 r., PAIH, Stoisko Narodowe podczas Targów KazBuild
Kazakhstan 2022, rejestracja do 30 czerwca!
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w targach KazBuild,
które odbędą się w Ałmaty w dniach 7-9 września 2022 r. Zagraniczne Biuro
Handlowe PAIH w Kazachstanie planuje organizację polskiego stoiska
narodowego podczas wydarzenia.
KazBuild to międzynarodowa wystawa dotycząca budownictwa, materiałów
budowlanych i wyposażenia wnętrz.
Zakres branżowy targów obejmuje m.in.:


Budownictwo i materiały budowlane



Urządzenia, sprzęt, narzędzia, maszyny budowlane



Okna



Materiały wykończeniowe



Wyposażenie wnętrz

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.
Firmy zainteresowane udziałem w targach KazBuild Kazakhstan 2022 w roli
podwystawcy na polskim stoisku narodowym, zapraszamy do zgłaszania się za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 30 czerwca 2022 r.
Więcej o wydarzeniu: https://www.paih.gov.pl/20220907/kazbuild_kazakhstan
10. 8 września 2022 r., Transport Manager, Transport & Logistics 100 CEO’s
Conference, Poznań
Panta rhei – wszystko płynie – tylko w jakim kierunku w horyzoncie polskim,
europejskim i globalnym. Środowisko gospodarcze, polityczne i geopolityczne,
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w którym funkcjonują firmy transportowe i logistyczne wywiera niebagatelny
wpływ na ich funkcjonowanie.
Do budowania misji, wizji i strategii rozwoju organizacji potrzebne jest
spojrzenie z szerszej perspektywy, zarówno czasowej, jak i geograficznej.
- Jakie ewolucje przechodzą zespoły managerskie, którymi zarządzasz?
- Gdzie leży klucz do wykrzesania z Twojego zespołu jak największych zasobów
kreatywności, inicjatywy i pasji w wykonywaniu codziennej pracy zarządczej ze
swoimi zespołami pracowników?
- Jakie nowe lądy i kierunki geograficzne wschodzą przed polskimi decydentami
w firmach transportowych?
Jednym z prelegentów konferencji będzie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja Janusz Piechociński.
Program
wydarzenia
i
rejestracja:
https://land.transportmanager.pl/transport_logistics_100ceosconference?fbclid=IwAR0V6MtLKwG
X4UHS_i3nBypnUYZUFSiDzsvhVtnH21IdPwOakdXz5lebr8g
11. 17-18 września 2022 r., Targi Kielce, IV Targi Lotnicze AVIATION EXPO
Targi Kielce zapraszają na wystawę, która prezentuje lotnictwo lekkie - od
małych samolotów, paralotni, śmigłowców, wiatrakowców, szybowców,
silników i napędów plecakowych. Wydarzenie to otwarte jest także na rozwój
polskiego transportu powietrznego. Oprócz tradycyjnych elementów wystawy,
zobaczyć będzie można nowoczesne technologie stosowane w lotnictwie. Nie
zabraknie branżowych konferencji.
Formularz
zgłoszeniowy:
https://www.targikielce.pl/aviation-expo/dlawystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego
Więcej o wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/aviation-expo
12. 20-22 września 2022 r., Targi Kielce, XXIV Międzynarodowe Targi
Technologii dla Odlewnictwa METAL
Już od 20 do 22 września 2022 roku hale kieleckiego ośrodka
wystawienniczego wypełni najnowsza oferta urządzeń i usług dedykowanych
branży odlewniczej.
Targi Metal oraz towarzyszące im liczne wystawy: Targi Obróbki Cieplnej Metali
HEAT TREATMENT, Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii,
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Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM&NONFERMET, Targi
Recykling oraz Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań
Nieniszczących CONTROL-TECH od lat stanowią obowiązkową pozycję w
kalendarzu Targów Kielce. „Przemysłowa Jesień” wiąże się bowiem z
obecnością czołowych firm międzynarodowego sektora odlewniczego, licznych
konferencji i seminariów branżowych oraz gości z całego świata. Podczas kilku
wrześniowych dni, Kielce stają się stolicą światowego odlewnictwa. Ostatnia,
pandemiczna edycja targów zgromadziła ponad 150 firm z Polski, Austrii, Czech,
Danii, Niemiec, Francji, Włoch, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii,
Indii, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych.
Formularz zgłoszenia dla wystawców: https://www.targikielce.pl/metal/dlawystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego
Więcej o wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/metal
13. 21-23 września 2022 r., PAIH, Międzynarodowe Wystawy „Kazakhstan
Industry Week” i „Kazakhstan Machinery Fair”
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza na Międzynarodową Wystawę
Przemysłu Przetwórczego "Kazakhstan Industry Week" oraz Międzynarodową
Specjalistyczną Wystawę Budowy Maszyn i Obróbki Metali "Kazakhstan
Machinery Fair", które odbędą się w dniach 21-23 września 2022 r. w NurSułtan.
Kazakhstan Industry Week to jedno z najważniejszych wydarzeń
przemysłowych branży przetwórczej i maszynowej Kazachstanu i Azji Centralnej
w 2022 roku. Głównym celem eventu jest przyczynienie się do
zrównoważonego rozwoju kompleksu przemysłowo-innowacyjnego Republiki
Kazachstanu. Wydarzenie ma za zadanie wzmocnić stosunki handlowe i
gospodarcze oraz zapewnić warunki niezbędne do prowadzenia efektywnego
dialogu między przedstawicielami władz, środowisk zawodowych i
biznesowych.
Sektory tematyczne wystawy "Kazakhstan Industry Week":


Budowa maszyn i obróbka metali "Kazakhstan Machinery Fair",



Kompleks górniczo-hutniczy "Mining Expo",



Przemysł chemiczny "Chem Tech Kazachstan",



Przemysł farmaceutyczny i medyczny,



Przemysł drzewny i meblarski "Wood Tech Expo",
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Gospodarka wodna "Su Arnasy - Water Expo",



Budownictwo "Stroy Mash Expo",



Przemysł lekki "Textile Expo".

W wystawie weźmie udział ponad 300 firm kazachstańskich i zagranicznych z
różnych sektorów przemysłu przetwórczego. Wystawcy zaprezentują
najnowsze urządzenia i technologie, produkty krajowe i zagraniczne, a także
perspektywiczne projekty inwestycyjne. Program biznesowy przewiduje ponad
30 wydarzeń obejmujących szeroki zakres aktualnych zagadnień dotyczących
rozwoju sektora przetwórczego, środków wsparcia ze strony rządu, trendów
światowych oraz międzynarodowej współpracy produkcyjnej. Kluczowym
wydarzeniem części biznesowej będzie X Forum Konstruktorów Maszyn
Kazachstanu - główna platforma dialogu dla systematycznego rozwiązywania
pilnych problemów przemysłu maszynowego.
Udział w wystawie
Polska w Kazachstanie ma dobrą opinię oraz uważana jest za kraj o wysoko
rozwiniętym przemyśle. Zapraszając polskie firmy do udziału w wystawie,
organizatorzy są przekonani, że będzie to skuteczną metodą promocji polskich
innowacyjnych produktów. Organizatorzy zaaranżują spotkania B2B z
przedstawicielami rządowych organów regulacyjnych, potencjalnymi
partnerami, inwestorami i kupcami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat udziału w wystawie, zapraszamy do
kontaktu:


Yerlan Isimov
Kierownik projektu
Tel: +7 7172 642323 (wew. 211)
Mob.: +7 707 795 97 49
E-mail: er@astana-expo.com
Kazakhstan Industry Week
Kazakhstan Machinery Fair

Więcej o wydarzeniu:
https://www.paih.gov.pl/20220921/kazakhstan_industry_week_kazakhstan_m
achinery_week
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14. 27-29 września 2022 r., KIG, Polski pawilon na Targach „Water, Energy,
Technology and Environment Exhibition”, Dubaj
Krajowa Izba Gospodarcza i MK Business Link – oficjalny i wyłączny
przedstawiciel targów WETEX w Polsce – zapraszają przedsiębiorców do udziału
w Polskim Pawilonie Promocyjnym
Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX) to największe
i najważniejsze wydarzenie targowe na Bliskim Wschodzie, związane z
technologiami zrównoważonego rozwoju i czystej energii – organizowane przez
rządową agencję Dubai Electricity and Water Authority (DEWA).
Głównym celem organizatorów jest integracja wszystkich gałęzi przemysłu
energetycznego i ułatwienie tworzenia nowych możliwości handlowych,
usprawniając wymianę doświadczeń oraz prezentując najnowsze rozwiązania w
zakresie energii konwencjonalnej i odnawialnej, wody, ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju.
Każdy z Wystawców w ramach uczestnictwa w Pawilonie ma
zagwarantowane miejsce w Pawilonie Promocyjnym w strategicznej lokalizacji
ze specjalnie zaprojektowaną zabudową >>> szczegółowa oferta >>> TUTAJ
Kontakt:
Agnieszka Salamończyk
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl
Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl
Więcej o wydarzeniu: https://kig.pl/27810-2/
15. 28-30 września 2022 r. PAIH, Polskie Stoisko Narodowe na targach COSME
Osaka 2022, Japonia, rejestracja do 17 czerwca!
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w targach COSME Osaka
2022, które odbędą się w dniach 28-30 września 2022 r. w Osace. Udział w
wydarzeniu to szansa na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z japońskimi
importerami kosmetyków.
Targi COSME to najważniejsze targi branży kosmetycznej w Japonii, które
odbywają się dwa razy do roku: w Tokio i Osace. Zagraniczne Biuro Handlowe
PAIH w Tokio zaprasza polskich producentów kosmetyków do wspólnego
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stworzenia Polskiego Stoiska Narodowego podczas osakijskiej odsłony targów COSME Osaka 2022.
Szczegóły


Miejsce: Intex Osaka



Data: 28-30 września 2022 r.



Organizator: RX Japan Ltd.



Strona wydarzenia

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Tokio organizuje stoisko promocyjne, w
ramach którego polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość:


zaprezentować swoje produkty na Polskim Stoisku Narodowym,



wykorzystać wspólną przestrzeń stoiska do spotkań z kontrahentami i
potencjalnymi partnerami,



skorzystać z merytorycznego i językowego wsparcia w nawiązywaniu
kontaktów handlowych w Japonii.

Udział w targach jest nieodpłatny dla firm zakwalifikowanych. Wystawca
zobowiązany jest jednak pokryć we własnym zakresie opłatę wpisową do
katalogu wystawców bezpośrednio u Organizatora (15,000 JPY netto).
Ponadto, wszystkie koszty logistyczne związane z udziałem w wydarzeniu, tj.
spedycja towarów i materiałów reklamowych, koszty transportu, koszty
ubezpieczenia osób i produktów, noclegu, wyżywienia itp. również pokrywa
Wystawca.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo w udziale w
wydarzeniu będą miały firmy, które:


nie posiadają aktualnie partnerów biznesowych na terenie Japonii;



prowadzą już działalność eksportową z wyłączeniem Japonii;



posiadają w swojej ofercie produkty, które nie są i nie były dostępne ani
eksportowane do Japonii;



nie brały dotychczas udziału w wydarzeniach i projektach promocyjnych
na terenie Japonii organizowanych przez PAIH, ZBH Tokio;



oferują do sprzedaży finalne produkty;
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oferowane produkty należą do kategorii kosmetyków do pielęgnacji
skóry ciała i twarzy.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia i rekrutacji udziela:


Marta Szczygieł
Kierownik ZBH Tokio
m. +81 80 5004 8995
e. marta.szczygiel@paih.gov.pl

Firmy zainteresowane udziałem w targach COSME Osaka 2022 i prezentacją
oferty w ramach Polskiego Stoiska Narodowego zapraszamy do zgłaszania się za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 17 czerwca 2022 r.
16. 17-20 października 2022 r., KIG, Saudi Agriculture / Saudi Agro Food –
Międzynarodowa Wystawa Produktów Spożywczych, Przypraw i Technologii
Wydarzenie dedykowane
spożywczego i opakowań

przedstawicielom

przemysłu

przetwórstwa

Krajowa Izba Gospodarcza – zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach
Produktów Spożywczych, Przypraw i Technologii, które odbędą się w Riyadh
International Exhibition Center w dniach 17 – 20 października 2022 r.
W wydarzeniu udział wezmą wiodący profesjonaliści branży rolnej i spożywczej
w regionie, prezentujący nowoczesne technologie, produkty, usługi i
rozwiązania na wszystkich etapach przetwarzania i pakowania żywności.
Ideą wydarzenia jest stworzenie platformy do pozyskiwania i wymiany
kontaktów biznesowych z całego świata, zwiększania potencjału
organizacyjnego firmy i budowania rozpoznawalności marki na rynku. Jest to
przestrzeń do zaprezentowania klientom produktów w formie kompleksowej i
optymalnie dostosowanej do ich profilu. Targi umożliwiają nawiązywanie relacji
handlowych pomiędzy wszystkimi gałęziami przemysłu rolno-spożywczego. To
platforma kreatywnych prezentacji oraz bodziec do przygotowania ciekawszej,
szczegółowej oferty, wzbogaconej próbkami, gotowymi produktami czy
nieszablonowymi realizacjami.
Zachęcamy do współpracy!
o

Przedsiębiorcy zainteresowani wyjazdem będą mogli skorzystać z
przestrzeni wystawienniczej
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o

Minimalne stoisko wynosi 9 m. kw. o standardowym wyposażeniu
(wykładzina, ścianki, napis na fryzie (nazwa Firmy bez logo), 3 punkty
świetlne, 1 gniazdko elektryczne, 1 lada, 2 krzesła, 1 stolik). Inne opcje
stoiska do uzgodnienia indywidualnego.

o

Zainteresowanych udziałem w Targach, prosimy o kontakt do dnia 15
czerwca 2022 r. – wypełniając << formularz zgłoszeniowy >>>

Profil ekspozycji:
Rolnictwo
• Systemy zarządzania rolnictwem
• Rolnictwo pionowe
• produkty spożywcze i dodatki
• Produkcja nasion
• Sprzęt do kształtowania krajobrazu i nawadniania
• Maszyny i narzędzia rolnicze
• Szklarnie
• Technologie nawadniania
• Nawozy i pestycydy
• Hodowla bydła / nabiału
• Technologie ogrodnicze
• Inżynieria Rolnicza i Doradztwo
• Szkółki i ochrona upraw
• Rolnictwo organiczne
Drób
• Sprzęt i narzędzia dla drobiu
• Produkcja i przetwarzanie drobiu
• Pasza dla drobiu i środki medyczne
• Sprzęt do karmienia
• Wylęgarnia i inkubacja
• Sprzęt do przetwarzania i obsługi jaj
Żywność, Soki, Woda
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Żywność świeża, suszona i w puszkach
• Produkty mięsne, drobiowe i rybne
• Mleko, Przetwórstwo i produkcja nabiału
• Przetwarzanie i produkcja soków
• Oczyszczanie, butelkowanie i logistyka
• Linie produkcyjne, obiekty i usługi logistyczne
• Sprzęt i usługi związane z chłodzoną i mrożoną żywnością
• Sprzęt ekspozycyjny i prezentacyjny POS
Opakowania do żywności
• Materiały i produkty opakowaniowe
• Produkcja i przetwarzanie żywności
• Maszyny i sprzęt pakujący
• konserwowanie żywności
Akwakultura
• Maszyny i sprzęt do akwakultury
• Materiały do hodowli akwakultury
• Obiekty i usługi akwakultury
• Usługi logistyczne akwakultury
Technologie rolnicze
• Drony rolnicze
• Zdjęcia i analizy lotnicze
• Automatyka rolnicza i rolnicza
Kontakt
Maria Nowakowska
Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel: 48 22 630 97 83
kom: 586 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl
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Więcej o wydarzeniu: https://kig.pl/saudi-agriculture-saudi-agro-foodmiedzynarodowa-wystawa-produktow-spozywczych-przypraw-i-technologii-1720-pazdziernika/
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