Nr 6/2022
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.
23 czerwca 2022 r., Walne Zgromadzenie Członków Izby PrzemysłowoHandlowej Polska-Azja
23 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izba
Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja z udziałem przedstawicieli:
Eurokadra
Seris Konsalnet
Polish Forwarding Company
cargo-partner
JP Weber
Mac Auditor
Euroenergocommerce sp z o o.
Everest Work Solution
Morska Agencja Gdynia
SPEK Sp. z o.o.
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WBurdecki
8-9 czerwca 2022 r., X edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT,
Warszawa
W dniach 8-9 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyła się X edycja Forum
Transportu Intermodalnego FRACHT 2022 zorganizowana przez PolskoUkraińską Izbę Gospodarczą, Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja oraz
Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) z licznym
udziałem firm członkowskich Izby Polska-Azja.
W tegorocznej edycji X FRACHT 2022 udział, jako paneliści, wzięli m.in.:
 Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja i przewodniczący Rady
Programowej FRACHT 2022 – Janusz Piechociński „Wojna w Ukrainie.
Konsekwencje dla europejskiej i światowej gospodarki, handlu i szlaków
komunikacyjnych”
https://lnkd.in/e9V_q7WX
W panelu „Kontenerowy transport morski - wyzwania, oczekiwania i realia
dzisiejszego rynku.” udział wzięli przedstawiciele firm członkowskich Izby
Polska-Azja:
 Bartosz Wilga, Zastępca Dyrektora Pionu Spedycji Kontenerowej w
Morska Agencja Gdynia
 Bartosz Miszkiewicz, Prezes Zarządu Symlog Sp. z o.o.
 Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju CSL (otrzymał również
nagrodę LIDER X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022)
 Bartosz Samulak, Wiceprezes Zarządu, Polish Forwarding Company
W panelu „W cieniu konfliktu w Ukrainie – europejskie, azjatyckie i euroazjatyckie korytarze transportowe. Polityczne uwarunkowania, jakie priorytety i
przedsięwzięcia i działania mogą być podjęte w celu podtrzymania
bezpieczeństwa łańcucha dostaw.” udział wzięli przedstawiciele firm
członkowskich Izby Polska-Azja:
 Miłosz Witkowski, rail freight director, Polish Forwarding Company
W panelu „Czynnik czasu i jakości usług, nowe trendy, rozwiązania technicznoorganizacyjne i technologiczne w transporcie” udział wzięli przedstawiciele firm
członkowskich Izby Polska-Azja:
 Paweł Nosal, Chief Executive Officer in CEE, Collier Polska
 Aleksander Kuźniewski, 7R S.A.
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 Felix Wang, Wicedyrektor generalny, GD Poland, Przewodniczący Sekcji
Chiny Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
W X edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022 udział wzięli
również przedstawiciele F1 Holding, w skład którego wchodzą firmy Brand Bear
oraz Happy Tacho.
Wielki sukces Sekcji Chiny Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Dzięki
pracy przedstawicieli w Chinach udało się odzyskać wszystkie pieniądze od
Partnera, który zawiódł polskiego importera. Wszystkie środki wróciły do
importera. Gratulujemy i dziękujemy za sprawne działanie Prezesowi ChińskoPolskiej Izbie Gospodarczej Baohua Han i Przewodniczącemu Sekcji Chiny Izby
Polska-Azja Felix Wang .
Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, członka Izby Polska-Azja, Marek
Traczyk został przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Eksportu, który będzie
działał przy Rzeczniku MŚP.
U Członków Izby
7r S.A.
7R opublikował swój pierwszy raport ESG, wyznaczając cele zrównoważonego
rozwoju dla spółki do 2025 r. Priorytetem pozostaje dążenie do neutralności
klimatycznej firmy i wspieranie klientów w tym zakresie. 7R deklaruje, że ESG
stanowi fundament jej działalności i jest wpisane w długofalową strategię
podnoszenia wartości samej firmy, jak i jej produktów, na czym zyskują
najemcy, inwestorzy, lokalne społeczności i pracownicy.
Raport: https://aktualnosci.7rsa.pl/195444-7r-publikuje-raport-esg-i-wskazujecele-na-lata-2022-2025
W 2021 roku 7R oddało do użytku 400 tys. mkw. certyfikowanej powierzchni. W
tym czasie firma współpracując z funduszami inwestycyjnymi sprzedała 17
projektów za łączną kwotę 400 mln euro. Powiększył się także portfel
nieruchomości zarządzanych przez 7R i obecnie wynosi ponad 1 mln mkw.
Obecnie w trakcie budowy jest ok. 570 tys. mkw. powierzchni magazynowoprzemysłowej.
ACTION S.A.
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GK ACTION S.A. opublikowała 27 maja br. wyniki finansowe za pierwszy kwartał
2022. W raportowanym okresie firma koncentrowała się na utrzymaniu
wysokiej rentowności biznesu wypracowując wynik netto w wysokości 10 277
tys. zł. Dzięki rozwojowi projektów e-commerce w Polsce i zagranicą marża
wzrosła do prawie 9 proc., a przychody w pierwszym kwartale br. zwiększyły się
do 550 867 tys. zł względem 525 317 tys. zł wypracowanych rok wcześniej w
analogicznym kwartale.
Więcej: https://www.action.pl/pl/aktualnosci/GK-ACTION-S.A.-w-I-kw.-2022r.:-stabilne-wyniki-wysoka-marza
Wypowiedź Prezesa Zarządu ACTION S.A. dla inwestorzy.tv o wynikach za I kw.
2022
https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Wypowiedz-Prezesa-Zarzadu-ACTIONS.A.-dla-inwestorzy.tv-o-wynikach-za-I-kw.-2022
ACTION S.A. jako autoryzowany dystrybutor platform pamięci masowych
Western Digital w Polsce, pomyślnie wdrożył platformy Data60 i Data102 w
Centrum Danych CERN. Platformy spełniły najbardziej rygorystyczne
wymagania stawiane w światowej branży IT- zarówno wydajnościowe, jak i
pojemnościowe. Korzystając z platform Data60 Western Digital, organizacji
CERN udało się zmodernizować część swojego magazynu danych LHC w 2020 r.
W 2021 r., w celu dalszego zwiększenia gęstości pamięci masowej opartej na
HDD na jednostkę rack oraz optymalizacji stosunku $/TB i kosztów
infrastruktury, CERN zaczął wdrażać platformy Ultrastar Data102 Western
Digital, które mogą pomieścić 102 dyski udostępniające ponad 2 PB miejsca na
dane w formacie 4U. Wdrożenie to zastało również pomyślnie zakończone.
Więcej:
https://www.action.pl/pl/aktualnosci/Udane-wdrozenie:-platformypamieci-masowej-Western-Digital-Ultrastar-Data60-i-Data102-w-CentrumDanych-CERN
Awenta
Awenta – producent systemów wentylacyjnych, na swojej stronie internetowej
utworzył „Centrum Pomocy” dla klientów, gdzie można znaleźć odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania dot. wyboru i montażu wentylacji.
https://www.awenta.pl/strefa-klienta/centrumpomocy?fbclid=IwAR34uZaNsj3OUTCayWHI30a59xAJMTHmMI4W7XPmqMibR
hjdUmZC5AjC7ls
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BKT Elektronik
BKT Elektronik uczestniczyła w inwestycji pn:
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
POSZPITALNEGO NA CELE EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO PRZY UL.J.M.HOENE-WROŃSKIEGO 13C WE WROCŁAWIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
Kubatura obiektu ok. 14300 tys. m3
Budynek A – 4 kondygnacje naziemne, 2 kondygnacje poddasza użytkowe
Budynek B – 4 kondygnacje nadziemne + poddasze
Budynek C – łącznik: piwnica + 2 kondygnacje nadziemne
Obiekt pełnił rolę Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4, Budynek A jest
wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/5950 decyzją z dnia
09.01.2015r.
Łączna wartość inwestycji: ok. 45 mln zł netto.
BKT Elektronik uczestniczył w etapie przygotowania dokumentacji budowlanych
i wykonawczych wraz z świadczeniem usług nadzoru projektowego w zakresie
kompletu instalacji teletechnicznych:
projekt przyłącza telekomunikacyjnego
System monitoringu wizyjnego CCTV
System alarmowy – SSWiN
System kontroli dostępu – SKD
System p.poż. i oddymiania klatek – SAP
Instalacja okablowania strukturalnego z siecią bezprzewodową WiFi,
urządzenia aktywne sieci LAN,
System BMS i PSIM
pętla indukcyjna
System Audio-Video sal wykładowych
Nasza firma dostarczyła kompletny system transmisji danych obejmujący:
ponad 75 km kabla S/FTP FRNC kat.7 BKT 695
ponad 2 km kabla FO BKT U-DQ(ZN)BH 24E/12E/4E 9/125 LSOH
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blisko 2900
beznarzędziowy

modułów

BKT

RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone,

blisko 260 złącz światłowodowych S.C./UPC OS2
8 zestawów szaf serwerowych BKT 4DC 42U, 800/1200/1980 z pełnym
wyposażeniem organizacji a administracji okablowaniem
17 kompletów listew zasilających BKT RPDU typ D 8xIEC320 C13, 16A/250V
zarządzalnych z pełnym monitorowaniem elektrycznym i środowiskowym.
cargo-partner
Członek Izby Polska-Azja, firma cargo-partner, otwiera nowe bezpośrednie
połączenie konsolidacyjne z Indii do Polski. Ich autorskie rozwiązanie door-todoor łączące port Nhava Sheva z Gdynią skutkuje skróconym czasem transportu
pod port do ok. 27 dni.
Członek Izby Polska-Azja, firma cargo-partner, stawia czoło problemom
związanym z dostępnością przestrzeni ładunkowej realizując połączenia
czarterowe między Chinami a Polską Boeingiem 747F. Jego imponujące
gabaryty sprostają nawet najbardziej wymagającym transportom.
Więcej: https://www.cargo-partner.com/pl/
Colliers Polska
Colliers zachęca do lektury swojego newslettera na temat technologii
nieruchomościowych:
https://www.colliers.com/plpl/countries/poland/newsletters/proptech-market-news
ASB Poland renegocjował umowę najmu powierzchni w biurowcu Skylight przy
ul. Złotej 59 w Warszawie. Firma zdecydowała się również na zwiększenie
metrażu biura do 1947 mkw. Najemcę w transakcji reprezentował Colliers.
Więcej:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/asb-powieksza-biuro-wwarszawskim-biurowcu-skylight
Firma doradcza Colliers, działająca na rynku nieruchomości komercyjnych,
uruchomiła platformę Define – autorski koncept zintegrowanych usług
kompleksowego przekształcania wnętrz i przestrzeni komercyjnych: biurowych,
handlowych, hotelowych, rynku PRS oraz wielu innych. Działania platformy
obejmą trzy obszary:
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Define, czyli doradztwo w zakresie definiowania funkcji, koncepcji i
strategii nieruchomości, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom
użytkowników i biznesu,



Design, czyli projektowanie przestrzeni zgodnie ze zdefiniowanymi
powyżej aspektami,



Deliver, obejmującego fazę wykonawczą projektu – generalne
wykonawstwo powierzchni pod klucz i prowadzenie procesów fit-out.

Więcej:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/define-design-deliverkompleksowa-transformacja-przestrzeni-komercyjnych
Skutkiem długotrwałych zmagań z wyzwaniami, z którymi organizacje, zarządy i
menedżerowie mierzą się od wybuchu pandemii COVID-19, jest m.in. stale
zmieniający się krajobraz stylów pracy i potrzeb pracowników. Z najnowszego
badania, przeprowadzonego przez doradców platformy Colliers Define,
którego wyniki zostały przedstawione w przewodniku „Persony i modele
pracy hybrydowej”, wynika, że mamy do czynienia nie tyle z pojawieniem się
nowych stylów pracy – unikalnych dla każdej organizacji. Doświadczamy ich
hybrydyzacji i pogłębienia tzw. phygital workplace, czyli rozszerzonego
środowiska pracy – fizycznego i cyfrowego.
Raport: https://www.colliers.com/pl-pl/news/zhybrydyzowane-style-pracy-iphygital-workplace
Pomimo dobrego początku roku na rynku gruntów inwestycyjnych,
zawirowania polityczne, ekonomiczne i gospodarcze, z którymi mamy do
czynienia na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie pozostają bez wpływu na
aktywność inwestorów. Chwilowe wstrzymanie procesów, na podobnym
poziomie jak w przypadku marca i kwietnia 2020 r., kiedy to pandemia COVID19 dotarła do Polski, nie oznacza jednak całkowitego zastoju. Inwestorzy i
deweloperzy, szukając najlepszych rozwiązań na realizację inwestycji w
obecnym czasie, coraz częściej decydują się na sprzedaż pośrednią i podejmują
współpracę w formule joint venture.
Więcej:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/ii-kw-2022-na-rynku-gruntowpod-znakiem-wspolpracy
Inwestycje typu PRS (Private Rented Sector), które od lat są popularne w
Europie Zachodniej, coraz bardziej rozgaszczają się w Polsce. W 2021 r.
inwestycje mieszkaniowe na wynajem odpowiadały za 0,6 mld EUR
zainwestowanego w naszym kraju kapitału. W odpowiedzi na potrzeby tego
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prężnie rozwijającego się sektora Colliers, jako jedna z pierwszych firm na
rynku, zaczął oferować usługę zarządzania i komercjalizacji inwestycji
PRS. Pierwszym tego typu projektem w portfolio Działu Zarządzania
Nieruchomościami firmy jest jedna z najnowszych inwestycji Atrium European
Real Estate w krakowskiej Krowodrzy.
Więcej:
https://www.colliers.com/pl-pl/news/colliers-wprowadza-nowausluge-operacyjna-na-rynek-prs
CSL Group
Komentarz Prezes Grupy CSL Laury Hołowacz na temat wpływu koronawirusa
na logistykę dla ceo.com.pl
Komentarz:
https://ceo.com.pl/w-logistyce-koronawirus-sie-nie-skonczylsytuacja-w-chinach-powaznie-odbija-sie-na-sektorze-tsl29135?fbclid=IwAR11WpdCUnPPlMGSCkQu4gb2u1OOObNDbDPwgmCImkGoaNZV-2qAhFZLaU
Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju CSL został uhonorowany statuetką
Lider X Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022!
Więcej: https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/40284/przemyslaw-holowacz-csl---takie-wyroznienie-to-cos-wspanialego--to-moja-najwiekszanagroda.html?fbclid=IwAR1tdr_QXCRNg8P8ngVXhkm7BqHME63aeAn548O8JfetMP3Z8VPoF_7L5c
CSL otrzymała Certyfikat „Firma godna polecenia” oraz „Wiarygodny partner w
branży TSL” przyznany przez Biuro Promocji i Certyfikacji w Poznaniu, Wyższą
Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Grupę MTP oraz Wielkopolski
Związek Pracodawców LEWIATAN.
Droplo
Wywiad z Tomaszem Cincio, CEO Droplo na temat nowym trendzie w branży ecommerce: handel online łączy siły z offline dla wiadomoscispozywcze.pl.
Wywiad: https://wiadomoscispozywcze.pl/artykuly/9676/handel-online-aczysiy-znbspoffline-pojawi-sie-zupenie-nowytrend/?fbclid=IwAR0Da4zZUv_H6kOkPLUXfaNSMtzn6qUc8oyMyfaeqs6uIwotqiRz1JF7BA
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ESA logitiska Polska
ESA logistika Polska i VersaBox łączą siły! Oznacza to tylko jedno, oferta dla
klientów będzie jeszcze lepsza. Połączenie know-how i doświadczenia
ekspertów ESA logistika oraz innowacyjnej technologii pojazdów
autonomicznych VersaBox pozwoli na perfekcyjną obsługę nawet największych
i najbardziej złożonych projektów logistycznych. Współpraca ta to także
początek Hubu Innowacji, który tworzyć będzie najnowocześniejsze rozwiązania
dla naszych klientów.
Więcej: https://esa-logistics.cz/pl/hub-innowacji-na-start/
ESE Entertainment
ESE Entertainment Inc. ogłasza rozpoczęcie handlu OTCQX
OTCQX Best Market to najwyższy poziom rynku spośród rynków OTC, na
którym obraca się 10 000 amerykańskich i globalnych papierów wartościowych.
Oczekuje się, że handel na OTCQX zwiększy widoczność i dostępność Spółki dla
inwestorów amerykańskich
Więcej:
https://www.globenewswire.com/en/newsrelease/2022/06/06/2456598/0/en/ESE-Entertainment-Inc-Announces-theCommencement-of-OTCQXTrading.html?fbclid=IwAR1DQq9rRQyrHJdv9g4GuWTmJSQh6JLcxBbTjvnSNkBwT1LU_LUC84bAQk
Wyniki finansowe ESE Entertainment za drugi kwartał 2022 r.:
Rekordowy kwartalny przychód w wysokości 15,0 mln USD, wzrost rok do roku
o 1,994%.
Rekordowy zysk brutto w wysokości 3,8 miliona USD, wzrost rok do roku o
2,748%.
Rekord skorygowanej EBITDA1 w wysokości 884 751 USD.
Więcej:
https://www.globenewswire.com/newsrelease/2022/06/16/2463819/0/en/ESE-Entertainment-Reports-SecondQuarter-2022-Results.html?fbclid=IwAR1JRXS45vdiN0EfbqTjUT1MBBXgNu1gDwvfRYhHbDmyGsV_2QFBiZNOJs
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ESE ogłasza wieloletnią współpracę z Dome Productions. ESE Entertainment
Inc. ma przyjemność ogłosić, że zawarła memorandum o porozumieniu z Dome
Productions, wiodącą firmą zajmującą się produkcją mediów, której
współwłaścicielami są Bell Media (NYSE: BCE) i Rogers Media (NYSE: RCI).
Więcej:
https://finance.yahoo.com/news/ese-announces-multi-partnershipdome113000159.html?fbclid=IwAR3qMklFsQiETthyMM2nympPsM9oKfBJ4BWKk6S8r
3NrhtEgCBlxwx_n67I&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vi
b29rLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAABsyG3vimKrQUJPIYt4vVOD3JDCZpmC
JOGSBmJ2u90lrKj8COBkjzbib_CVynQW3zhbgLejT4FZCXXu4ho6kr9tg5pst2ccuC
m75XaUxPllaksF3Sv62s3e87Wz7vxNLKxJN7iUOR25mdoqF4YFWfRy4_0H31J4KSW-Fm0v_482
Eurokadra S.A.
Liczby Eurokadry:
 200 partnerów biznesowych
 100 000 zatrudnionych osób
 11 lat na rynku pracy
 18 oddziałów w całej Europie
Więcej: https://www.eurokadra.com
Everest Work Solution
Everest Work Solution podpisała z firmą Spek Manpower World umowę o
współpracy w zakresie rekrutacji kandydatów na studentów z krajów Azji w
ramach oferty Spek Manpower World – nauka + praca.
PPH EWA-BIS
EWA-BIS została laureatem konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2022” za
dynamiczny rozwój eksportu w branży rolno-spożywczej podczas XVIII Kongresu
Eksporterów Polskich.
GD Poland
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Nowy adres strony z produktami dostępnymi w GD Poland wraz z listą hurtowni
i towarów dostępnych w Centrum: https://gdonline.pl
JP Weber
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym podcastem JP Weber
„Cudzoziemcy 2022. Najważniejsze zmiany i wyzwania”, w którym eksperci JP
Weber odpowiedzą m.in. na pytania: jak wygląda obecnie rynek i warunki pracy
oraz przepisy związane z funkcjonowaniem cudzoziemców w Polsce.
Podcast:
https://anchor.fm/jpweber/?fbclid=IwAR3VAqy6iDRKAiqYnOEwnddgwtGwdm5
vc_Hot39oEOYNUINSTgZyRJR18Q0
LUG Light Factory
LUG Light Factory podpisała umowę na wymianę oświetlenia w gminie
Bogatynia – modernizacji oświetlenia w mieście i gminie: wymiana ponad 3000
opraw i ponad 8 kilometrów linii napowietrznej, a także montaż ponad 500
nowych słupów i instalacja nowoczesnego systemu sterowania. Kontrakt
opiewa na kwotę 9.4 mln pln.
Mac Auditor
Zespół Mac Auditor przygotował informacje o najważniejszych wchodzących w
życie 1 lipca 2022 r. zmianach w przepisach dot. opodatkowania zatrudnienia
oraz działalności gospodarczej:
https://macauditor.pl/aktualnosci/informacja-o-wybranych-zmianach-wpodatkach-072022412?fbclid=IwAR0gSsbtW4_rW76o7BoSL6v1CsX2OiaHcjqb6sIyNcPrciCtEXm_wy
tVp5s
Mentor S.A.
Po raz czwarty z rzędu Kapituła Konkursowa Business Centre Club doceniła
Mentor S.A. przyznając firmie zaszczytny tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki.
Nagroda została przyznana w kategorii „Partner Firm Zagranicznych”.
Mentor S.A. otworzył nowy oddział w Gdańsku, którego biuro zlokalizowane
jest w biurowcu Office Island przy Al. Grunwaldzkiej 163.

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

Morska Agencja Gdynia
Morska Agencja Gdynia zainwestowała w nową powierzchnię magazynową
(22 200 mkw) w Panattoni Park Tricity East V. Okres związany z COVID-em oraz
wojna na Ukrainie spowodowały zakłócenia dostaw we wszystkich branżach.
W biznesie dotychczasowa koncepcja działania na minimalnych zapasach
w aktualnej sytuacji się nie sprawdza. Stąd decyzja naszej firmy inwestowania
w nowe powierzchnie magazynowe, tak aby zapewnić naszym kontrahentom
kompleksową obsługę i sprostać ich potrzebom - mówi Krzysztof Laskowski,
wiceprezes zarządu Morskiej Agencji Gdynia.
Więcej:
https://biznes.trojmiasto.pl/MAG-wynajmuje-magazyny-bo-dzistrzeba-miec-zapasy-n167792.html?fbclid=IwAR0lYrqskhrEcNJDnX22qP9NaF3bd4iavHvP6qJYuJewJFGKQwaXtugF1s
Polish Forwarding Company
Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Miłosza Witkowskiego,
Railfreight Director w Polish Forwarding Company na temat „Czy Nowy
Jedwabny Szlak obroni się przed wojną?” dla namiary.pl.
Komentarz:
https://www.namiary.pl/2022/06/06/czy-nowy-jedwabny-szlakobroni-sie-przed-wojna2/?fbclid=IwAR1g6cdLjg6eKoIlKNREH66QuTBdHlqsKpWovrKkig9plllN4AGr8YQ
mXks
Pronar
Pronar otrzymał tytuły „Dobry Pracodawca 2022” i „Eko Firma 2022” przyznane
przez ekspertów programu „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności”. Pronar jest
nie tylko największym producentem maszyn rolniczych, komunalnych i
recyklingowych w kraju, ale też należy do ścisłej czołówki najszybciej
rozwijających się polskich firm. Udowadniając przy tym, że imponującym
wskaźnikom biznesowym może z powodzeniem towarzyszyć narastająca
troska o szeroko rozumiane dobro wspólne.
Więcej:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/forumbiznesu/ekologia/artykuly/8465881,lide
r-rozwoju-i-odpowiedzialnoscispolecznej.html?fbclid=IwAR1dGoHgeJouAjRPvvoDaK5ekPPmMqkj6mZudCqwR
AVFGBiS7Mxx-CaMa7s
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Prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk został uhonorowany tytułem Ambasadora
Siemiatycz podczas jubileuszowej sesji z okazji 480-lecia miasta.
Sohbi Craft Poland
W czerwcu Sohbi Craft Poland obchodziła swoje 15-lecie. W ceremonii
obchodów firmy udział wzięli m.in. prezydent Torunia Michał Zalewski oraz J.E.
Akio Miyajima Ambasador Japonii w Polsce.
TÜV SÜD Polska
Zachęcamy do lektury artykułu ekspertów TÜV SÜD Polska „Efektywność
energetyczna. Minimalizowanie kosztów, optymalizowanie zrównoważonego
rozwoju”.
Artykuł:
https://www.tuvsud.com/pl-pl/centruminformacyjne/artykuly/efektywnosc-energetyczna?fbclid=IwAR39BexqaEEZoI1GvuXm1ziahD1GjpoR_Oi_44JquZhEqJ-If2ygFItBDM
WASKO S.A.
Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego
Serwera Blade, urządzeń Brocade i oprogramowania VMware
W ostatnim czasie zawarliśmy umowę z Komendą Wojewódzką Policji
w Katowicach,
której
przedmiotem
jest
świadczenie
usługi
serwisu pogwarancyjnego i utrzymania dla serwerów Blade, przełączników
SAN oraz oprogramowania do wirtualizacji VMware.
Nasi inżynierowie przez najbliższe 3 lata będą świadczyć profesjonalne usługi
serwisu
i wsparcia
technicznego.
Wartość umowy
przekracza 1 mln zł.
Więcej:
https://www.wasko.pl/news/wsparcie-serwisowe-dla-komendywojewodzkiej-policji/
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,
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w
tym
ponad
100
Więcej: https://lnkd.in/eXBWMZjS

km

dróg

ekspresowych.

Dostawa sprzętu w ramach umów
dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym. W ramach podpisanych dwóch umów będziemy odpowiedzialni
za dostarczenie:


171 sztuk wysokiej klasy monitorów PHILIPS dla dyspozytorów
medycznych. Monitory te, zostaną rozlokowane w 16 oddziałach
Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz w Lotniczym Pogotowiu
Ratunkowym w Warszawie. Będę pracować w trybie ciągłym przez okres
3 lat.



Wytrzymałych tabletów Dell rozlokowanych na pokładzie śmigłowców
oraz samolotów będących na wyposażeniu Lotniczych Zespołów
Ratownictwa Medycznego

Łączna wartość podpisanych umów przekracza 1 mln zł.
Więcej: https://www.wasko.pl/news/realizacja-umow-dla-lpr/

Zapytania
Nowy
Projekt
realizowany
z
diasporą
azjatycką
w
Polsce
GIEŁDA
I
PLATFORMA
HANDLU
ŻYWNOŚCIĄ
GD
POLAND
HTTPS://https://lnkd.in/eYMrEBxj
Weryfikujemy polski potencjał eksportowy nóżek i skrzydełek drobiowych.
Eksporterów prosimy o kontakt: info@polandasia.com
Szukamy solidnego dostawcy powietrznych pomp ciepła.
Kontakt: info@polandasia.com
Wydarzenia
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1 czerwca 2022 r.
W siedzibie GD Poland spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja:
omówienie sytuacji gospodarczej w czasie COVID-19 w Chinach. Omówienie
aktualnych prac Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Informacja o skuteczności
działań interwencyjnych w zagrożonych kontraktach importowych i
eksportowych.
1 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
Targach Salon de l’herbe et des fourrages w Villefranche d’Allier we Francji.
1-3 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory wzięli
udział w Ogólnopolskiej Konferencji Drogowej ROAD VIP w Polanicy, gdzie
dyskutowali z polskimi projektantami oświetlenia publicznego na temat
dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań technologicznych przy projektowaniu
energooszczędnej, bezpiecznej i inteligentnej infrastruktury drogowej.
1-3 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Morska Agencja Gdynia
wzięli udział w targach MODERNLOG w Poznaniu.
2 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja LUG Light Factory wzięli
udział w Vakbeurs Ruimte & Licht Houten w Holandii, gdzie przedstawili swoje
rozwiązanie oświetleniowe dla europejskich miast.
2 – 5 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja UNIA wzięli udział w
targach rolniczych Agriplanta w Rumunii.
3 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele Izby Polska-Azja szukali nabywców na ukraińską ofertę na olej
słonecznikowy, pszenicę i kukurydzę, mąkę.
3 czerwca 2022 r.
W Poznaniu firma członkowska Izby Przemysłowo Handlowej Polska-Azja :
Everest Work Solution podpisała z firmą Spek Manpower World umowę o
współpracy w zakresie rekrutacji kandydatów na studentów z krajów Azji w
ramach oferty Spek Manpower World-nauka +praca
3 -5 czerwca 2022 r.
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Firma członkowska Targi Kielce S.A. zorganizowała Targi Branży Pogrzebowej i
Cmentarnej NECROEXPO.
4 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
Erobocze SHOW w Lubieniu Kujawskim.
5 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w XXIX
Pomorskich Agro Targach połączonych z wystawą zwierząt hodowlanych.
5 czerwca 2022 r.
Dni Otwarte firmy członkowskiej Izby Polska-Azja SIPMA S.A. w Jabłoniu, w
trakcie których odbyły się pokazy pracy maszyn polowych.
6 czerwca 2022 r.
Spotkanie inwestorów z Chin kierownictwem Nijhuis Polska z udziałem
przedstawicieli Izby Polska-Azja. Oczyszczanie ścieków w produkcji agro i
przetwórstwie żywności.
7 czerwca 2022 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja Droplo przeprowadziła szkolenie z obsługi
technicznej platformy Droplo dla e-commerce.
7-9 czerwca 2022 r.
Prezes firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo Tomasz Cincio wziął udział w
Money 20/20 w Amsterdamie – najważniejszym wydarzeniu dla branży fintech
w Europie.
10 czerwca 2022 r.
Spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja w Rubau. Omówiono sytuację w
dostawach materiałów budowlanych. Spotkanie Sekcji Unia Celna Kraje Azji
Centralnej Izby Polska-Azja.
10 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
Opolagra w Kamieniu Śląskim.
10-11 czerwca 2022 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A. zorganizowała
Międzynarodowe Targi Branży Bokserskiej.
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14 czerwca 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy magazynu Transport
Manager „Telematyka wideo w służbie przewoźnika – czyli bądź mądry przed
szkodą, a jak do niej dojdzie, udowodnij przebieg zdarzeń i obroń się”.
14 czerwca 2022 r.
Webinarium: „Zamówienia NATO – nowe możliwości biznesowe dla polskiego
sektora IT/ICT”
14 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Morska Agencja Gdynia
wzięli udział w Konferencji „Europejski Zielony Ład w transporcie i logistyce”.
Michał Laskowski wziął udział w dyskusji „Transport i logistyka wobec zmian
klimatycznych – „pragmatyczni oportuniści” czy „zwolennicy zmian”?”.
15 czerwca 2022 r.
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja wziął udział w Gali PolskoChińskiej Głównej Izby Gospodarczej.
16-18 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja ESE Entertainment
przedstawili podczas Crescent Street Grand Prix Festiwal w Montrealu swoje
symulatory gamingowe i technologiczne.
20 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w spotkaniu z inwestorami z
Korei.
20 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Eurokadra S.A. wzięli
udział w Kongresie Firm Rodzinnych zorganizowanym przez redakcję Forbes.pl.
21 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
targach Hillhead – największej wystawie maszyn i sprzętu dla przemysłu
wydobywczego, budownictwa i recyklingu w Wielkiej Brytanii.
21 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Droplo wzięli udział w
Konferencji
Automatyzacja-Cyfryzacja-Digital
Marketing-Robotyka
w
Wałbrzychu.
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21 czerwca 2022 r.
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja był prelegentem podczas
konferencji "Kolejowe przejścia graniczne".
Debata podsumowująca
dr Maciej Kiełbowski – Wardyński i Wspólnicy
Janusz Piechociński – Izba Polska-Azja
Paweł Pucek – DB Cargo Polska S.A.
Marcin Witczak – Laude Smart Intermodal S.A.
moderator: dr Jakub Majewski – Fundacja ProKolej
21 czerwca 2022 r.
Spotkanie Polsko-Malezyjskiej Grupy Parlamentarnej z przedstawicielami
polskich firm zainteresowanych współpracą gospodarczą z partnerami w
Malezji.
21 czerwca 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy magazynu Production
Manager „Minikurs z cyklu: robotyzacja. Robot przemysłowy jako narzędzie
rozwoju biznesu?”.
21 czerwca 2022 r.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja i wiceprezesa Wipasz.
Omówiono możliwości eksportu do Azji i na Bliski Wschód polskiego mięsa
drobiowego.
21 czerwca 2022 r.
Krajowa Izba Gospodarcza i Startup Hub Poland zorganizowały spotkanie ze
startupami z Azerbejdżanu „V4 Azerbaijan Tech Bridge”.
21-22 czerwca 2022 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A. zorganizowała
Kontraktacje branży kosmetycznej i farmaceutycznej Slavic B2Beauty - Blisko
1000 spotkań stacjonarnych i online. Ponad 60 przedsiębiorców z 20 krajów
świata. Przeszło 30 producentów kosmetyków i farmaceutyków z Polski, Czech i
Litwy.
22-24 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele Izby Polska-Azja wzięli udział w jubileuszowej 10. edycja targów
China Homelife Poland.
23 czerwca 2022 r.
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Spotkanie biznesowe INDIA POLAND – BUSINESS UNLEASHED.
24 czerwca 2022 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z inwestorami z Chin.
24 czerwca 2022 r.
Wsiedzibie Hansei spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja
przygotowujące spotkania z inwestorami z Korei.
24 czerwca 2022 r.
Telekonferencje przedstawicieli
inwestorów koreańskich.

Izby

Polska-Azja

z

przedstawicielami

25-26 czerwca 2022 r.
Przedstawiciele firmy członkowskiej Izby Polska-Azja Pronar wzięli udział w
XXVIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem
Rolniczym w Szepietowie.
25-26 czerwca 2022 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja Targi Kielce S.A. zorganizowała IX Festiwal
Tuningu DUB IT.
27 czerwca 2022 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z importerami oleju słonecznikowego z
Ukrainy.
27 czerwca 2022 r.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja z Kierownictwem
Wielkopolskiej Izby Gospodarczej - omówiono możliwości współpracy Izb.
27 czerwca 2022 r.
W Jawczycach pod warszawą spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby PolskaAzja z firmami wdrażającymi Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.
28 czerwca 2022 r.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja z agencjami promocji
polskich lekarstw i sprzętu medycznego.
28 czerwca 2022 r.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja z członkami Federacji
Producentów Żywności.
28 czerwca 2022 r.
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Konferencja firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy magazynu Transport
Manager „SAFE TRANSPORT DAY” we Wrocławiu.
29 czerwca – 1 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firm członkowskich Izby Polska-Azja SIPMA S.A. i UNIA wzięli
udział w targach rolniczych „Agrovizija” na Litwie.
29 czerwca – 1 lipca 2022 r.
Przedstawiciele firm członkowskich Izby Polska-Azja UNIA wzięli udział w
targach rolniczych Borgeby 2022 w Szwecji.
30 czerwca 2022 r.
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński
uczestniczył w obchodach z okazji Święta Niepodległości USA zorganizowanych
w Rezydencji Ambasadora USA.
30 czerwca 2022 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja spotkanie z analitykami rynku energii.
30 czerwca 2022 r.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Izby Polska-Azja z przedstawicielem
chińskiej branży kultury.
30 czerwca 2022 r.
Webinar PAIH, Sektor budowlany w Mongolii.
30 czerwca 2022 r.
Firma członkowska Izby Polska-Azja zorganizowała w zarządzanym przez siebie
Platinium Business Park (ul. Domaniewska 44a) w Warszawie zbiórkę krwi.
30 czerwca 2022 r.
Webinar firmy członkowskiej Izby Polska-Azja wydawcy magazynu Production
Manager „Produkcja jednostkowa, projektowa i seryjna. Różne wyzwania, które
obsłużysz jednym systemem ERP”.
Wypowiedzi medialne Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
Janusza Piechocińskiego
„Wzrost cen nie spowalnia. W czerwcu 2022 r. inflacja wyniosła 15,6 procent.
Szczyt coraz bliżej?” dla interia.pl
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Komentarz:
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-wzrost-cen-niespowalnia-w-czerwcu-2022-r-inflacja-wyniosla-,nId,6129367
„Kosztowne Tankowanie. Marża rafineryjna – jak wpływa na cenę paliwa?” –
dla TVN24.
Komentarz: https://tvn24.pl/biznes/moto/ceny-paliw-orlen-2022-ile-wynosimarza-dlaczego-benzyna-jest-tak-droga-5741216
„Liczba osób żyjących w skrajnej biedzie może się nawet potroić” dla interia.pl
Komentarz:
https://wydarzenia.interia.pl/autor/magdalena-pernet/newspiechocinski-liczba-osob-zyjacych-w-skrajnej-biedzie-moze-si,nId,6119353
„W sierpniu inflacja może wynieść 20 proc.: dla rmf.fm
Komentarz: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-janusz-piechocinski-wsierpniu-inflacja-moze-wyniesc-20-proc,nId,6061831#crp_state=1
Nadchodzące wydarzenia
1. 28 lipca 2022 r., TÜV SÜD Polska, Szkolenie „BRC GS for Storage &
Distribution v4”, Warszawa
Zapoznanie z wymaganiami standardu BRC GS for Storage & Distribution v4.
Prezentacja zmian w stosunku do wersji 3.
PROFIL UCZESTNIKA:
Szefowie, właściciele i kierownicy firm zajmujących się magazynowaniem i
dystrybucją żywności, opakowań i innych produktów konsumenckich,
członkowie zespołu ds. HACCP, auditorzy wewnętrzni, technolodzy żywności,
osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
PROGRAM SZKOLENIA:


wprowadzenie do standardu BRC GS for Storage & Distribution v4;



zmiany wprowadzone w stosunku do standardu w wersji 3;



omówienie wymagań BRC GS for Storage & Distribution v4:
o

zaangażowanie kierownictwa,

o

zagrożenia i analiza ryzyka,

o

system zarządzania jakością,

o

wymagania dla zakładu i budynków,
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o

wymagania dla obsługi pojazdów,

o

zarządzanie pomieszczeniami,

o

dobre praktyki operacyjne,

o

personel.

proces certyfikacji standardu BRC GS for Storage & Distribution v4

Szczegóły
wydarzenia
i
rejestracja:
https://www.tuvsud.com/plpl/uslugi/szkolenia/programy-szkolen-pl/szkolenia-z-systemowzarzadzania/bezpieczenstwo-zywnosci/f9-brc-gs-for-storage-distributionv3?fbclid=IwAR2qYxWFfqCM9Yy5lRE85HpwCfkOlhgdVGdMhHGnjm3Mlueh8VL
3-rtXJ1A
2. 6-7 września 2022 r., Production Manager, Konferencja „Myśl Globalnie”,
Katowice
Zapraszamy Cię do świata myślących organizacji, w których promowana jest
kultura partycypacji o wysokim morale pracowników i zespołów, gotowych
popełniać błędy, podchodzących z nieufnością do własnych sukcesów, aby te
nie stały się fundamentem pod dyktat statusu-quo. Filozofia ciągłego
doskonalenia zaczyna się od siebie, gdyż człowiek jest źródłem i końcem
wszelkich wartości i procesów. Podczas wydarzenia zapytamy więc, co obecnie
oznacza antykruchość i jak nasze ostatnie doświadczenia odciskają się na
naszych organizacjach, gospodarkach i nas samych. Przedstawimy zwinnie
środowiska produkcyjne, gotowe na chwiejność jutra, wykorzystujące rynkowe
asymetrie i nowe możliwości. Zobaczymy udane transformacje fabryk,
świadome zmiany, zostawiające dobre praktyki nietkniętymi, a rozwijające
obszary liczące się w transparentach strategiach firm. Przejdziemy ścieżkę od
nowatorskich modeli biznesowych firm produkcyjnych, przez nowe, elastyczne
strategie, aż po linię produkcyjną (gemba) – miejsce, gdzie powstaje wartość
naszych produktów.
Będzie o technologiach. Usłyszymy czy prognozowane spowolnienie
gospodarcze wymusi na firmach produkcyjnych wzrost innowacyjności
i intensywniejsze inwestycje w technologie z dziedziny IIoT, robotyzacji lub
chmury, a może będzie to czynnik hamujący nowatorskie projekty
i inicjatywy.
Szczegóły
wydarzenia
manager.pl/sfw2022

i

rejestracja:

https://land.production-
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3. 7-9 września 2022 r., TÜV SÜD Polska, Seminarium „5th Technical Days”,
Arłamów
Co będziemy robić podczas konferencji?
Wymienimy doświadczenia i własne spostrzeżenia.
Poruszymy tematy związane z nowoczesnymi technologiami spajania oraz
ich praktycznymi zastosowaniami w przemyśle.
Porozmawiamy o alternatywnych źródłach energii, w nawiązaniu do polityki
klimatycznej UE.
Nasi eksperci od technologii wodorowych przybliżą uczestnikom rozwiązania
oraz możliwości wdrożenia wodoru jako zeroemisyjnego źródła energii.
Docelowi uczestnicy:
Kierownicy oraz pracownicy przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem
konstrukcji stalowych
Kierownicy oraz pracownicy przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem
pojazdów szynowych oraz ich części składowych
Osoby zarządzające działami jakości oraz pracownicy laboratoriów badań
NDT,
Koordynatorzy prac spawalniczych,
Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów i zasad bhp,
Osoby zarządzające produkcją, Kierownicy Zakładowej Kontroli Produkcji,
Pełnomocnicy ds. ZKP,
Wszystkie osoby zainteresowane tematyką seminarium.
Szczegóły
wydarzenia
i
rejestracja:
https://www.tuvsud.com/plpl/wydarzenia/5th-technicaldays?fbclid=IwAR3MkM4HG4kq4txJjj1uvRTwQzhHLcecVOCoGdt_UuiUeoRjgLixPjYXpk
4. 8 września 2022 r., Transport Manager, 100 CEO’s Conference Transport &
Logistics, Poznań
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Panta rhei – wszystko płynie – tylko w jakim kierunku w horyzoncie polskim,
europejskim i globalnym. Środowisko gospodarcze, polityczne i geopolityczne,
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?
Jeżeli interesuje Cię tak szeroko pojmowane środowisko funkcjonowania Twojej
firmy, powinieneś znaleźć się w elitarnym gronie uczestników
konferencji Transport & Logistics 100 CEO’s Conference.
Jednym z prelegentów Konferencji będzie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja Janusz Piechociński, który przedstawi prezentację „Chcemy być
wszędzie. Czemu nie na Wschodzie? Jak uratować i kontynuować nasze
inwestycje na Wschodzie?”.
Szczegóły
wydarzenia
i
rejestarcja:
https://land.transportmanager.pl/transport_logistics_100ceosconference?fbclid=IwAR2CkTZgnXWGdoEnBb9j1LtkoCjwR927ZvMiF_1p1JcAcuGcrSVXR75FK0
5. 6-9 września 2022 r., Targi Kielce, XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego MSPO
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
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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/dlawystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego
Więcej o wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/mspo
6. 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.
Formularz
zgłoszeniowy:
https://www.targikielce.pl/logistyka/dlawystawcow/zamowienie-formularza-zgloszeniowego
Więcej o wydarzeniu: https://www.targikielce.pl/logistyka
7. 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.
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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
8. 14-16 września 2022 r., PAIH, Misja gospodarcza polskich firm z branży
motoryzacyjnej do Gruzji, Tbilisi
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza polskie firmy do udziału w misji
gospodarczej, która odbędzie się w dniach 14˗16 września 2022 r. w Gruzji.
Organizatorami wydarzenia są Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Tbilisi oraz
Ambasada RP w Gruzji.
Zaproszenie kierowane jest do polskich przedsiębiorców zainteresowanych
ekspansją na rynek gruziński. Misja gospodarcza ma na celu promocję oferty
polskich przedsiębiorstw oraz ich wspieranie poprzez umożliwienie
bezpośrednich kontaktów biznesowych z gruzińskimi firmami.
Program wizyty obejmie prezentacje polskich firm i produktów, w szczególności
producentów i dostawców części zamiennych do transportu drogowego i
kolejowego w tym składu pociągu, ładowarek do samochodów, stacji ładowania
pojazdów elektrycznych, usług ładowania, maszyn do transportu odpadów,
maszyn rolniczych, maszyn budowlanych. W ramach misji polskie firmy będą
miały możliwość odbycia spotkań B2B z kluczowymi podmiotami gruzińskimi z
branży motoryzacyjnej oraz spotkań informacyjnych z instytucjami
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państwowymi

i

organizacjami

otoczenia

biznesu.

Uczestnicy Misji ponoszą koszty przelotów, zakwaterowania oraz wyżywienia.
Chęć udziału w misji należy zgłosić
rejestracyjnego do 15 sierpnia 2022 r.

za

pośrednictwem formularza

Szczegóły
wydarzenia
i
rejestracja:
https://www.paih.gov.pl/20220914/misja_gospodarcza_do_gruzji
9. 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
10. 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,
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,
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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
11. 20-22 września 2022 r., Targi Kielce, „Przemysłowa Jesień”
W trakcie kolejnej edycji „Przemysłowej Jesieni” w Targach Kielce w dniach 2022 września 2022 r. odbędą się:
 XXIV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL
 XVII Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i
Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET
 III Obróbka Cieplna Metali HEAT TREATMENT
 V Targi Recyklingu Metali Nieżelaznych RECYKLING
 XXXI Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących
CONTROL-TECH
Szczegóły wydarzeń i rejestracja: https://www.targikielce.pl/kalendarium
12. 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":
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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",



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
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Kazakhstan Industry Week
Kazakhstan Machinery Fair
Więcej
o
wydarzeniu:
https://www.paih.gov.pl/20220921/kazakhstan_industry_week_kazakhstan_
machinery_week
13. 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/
14. 18-21 października 2022 r., PAIH, Polskie Stoisko Narodowe na Targach
CEATEC (Combined Exhibition of Advanced Technologies) 2022, Tokio
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w targach Combined
Exhibition of Advanced Technologies (CEATEC) 2022, które odbędą się 18-21
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października br. w centrum konferencyjnym pod Tokio. Wydarzenie jest
największą w Japonii wystawą i konferencją poświęconą branży IT i elektroniki.
Będzie to pierwsza edycja targów w formie stacjonarnej po dwuletniej przerwie
spowodowanej pandemią.
CEATEC to prestiżowe wydarzenie branży IT i elektroniki, które uważane jest za
japoński odpowiednik Consumer Electronics Show. Udział w targach to okazja
do zaprezentowania i promocji polskich rozwiązań wpasowujących się w
tegoroczny temat targów, czyli "Toward Society 5.0". Dodatkowym atutem
wydarzenia jest uruchomienie platformy online w celu ułatwienie
nawiązywania kontaktów B2B, z której Wystawcy będą mogli korzystać przez
cały
październik.
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Tokio zaprasza polskich przedsiębiorców
oferujących innowacyjne rozwiązania technologiczne do wspólnego stworzenia
Polskiego Stoiska Narodowego podczas targów CEATEC 2022.
Szczegóły


Miejsce: Makuhari Messe



Data: 18-21 października 2022 r.



Organizator: Japan Electronics and Information Technology Industries
Association



Strona wydarzenia

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


zaprezentować swoje produkty na Polskim Stoisku Narodowym w
formule stacjonarnej,



korzystać z dedykowanej platformy online od 1 do 31 października,



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

Udział w targach jest nieodpłatny dla firm zakwalifikowanych, jednak wszystkie
koszty logistyczne związane z udziałem w wydarzeniu, tj. spedycja towarów i
materiałów reklamowych, koszty transportu, koszty ubezpieczenia osób i
produktów, noclegu, wyżywienia itp. pokrywa Wystawca
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Firmy zainteresowane udziałem w targach CEATEC 2022 i prezentacją oferty w
ramach Polskiego Stoiska Narodowego zapraszamy do zgłaszania się za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 29 lipca 2022 r.
Szczegóły
wydarzenia
i
rejestracja:
https://www.paih.gov.pl/20221018/polskie_stoisko_narodowe_na_targach_
ceatec
15. 24-28 października 2022 r., PARP, ‘EGT 2022’ – międzynarodowe
spotkania B2B i warsztaty on-line dla branży OZE i ochrony środowiska, online
Zapraszamy na organizowane przez Digital Economy Lab Uniwersytetu
Warszawskiego oraz sieć Enterprise Europe Network międzynarodowe
spotkania brokerskie i warsztaty online pn. ‘EGT 2022 Energy, Environmental
technology, green transformation’, które odbędą się online w dniach 24-28
października.
Dla kogo?
Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników. W szczególności
do biznesu i przemysłu, środowisk akademickich, laboratoriów i instytucji
badawczych, administracji publicznej, instytucji europejskich i krajowych oraz
organizacji pozarządowych, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy
biznesowej, technologicznej lub naukowej w obszarach takich jak:


odnawialne źródła energii, nieodnawialne źródła energii, energetyka
jądrowa, energia wodna, energia wiatrowa, turbiny wiatrowe, energia
słoneczna;



elektryczna mobilność, wodorowe ogniwa paliwowe, silniki i generatory
elektryczne;



przechowywanie i transfer energii;



zielona informatyka, technologie ochrony środowiska i oszczędzania
energii, IoT w energetyce;



gospodarka obiegu zamkniętego, zarządzanie odpadami stałymi i
odzyskiwanie odpadów oraz wiele innych;
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W szczególności zapraszamy firmy, których działania są skoncentrowane
na OZE lub technologie ochrony środowiska i są zainteresowane prezentacją
podczas warsztatów w ramach spotkań brokerskich.
Jak wziąć udział?
Udział w spotkaniach brokerskich i prezentacja podczas warsztatów są
bezpłatne.
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza online na stronie
internetowej wydarzenia.
Kiedy?
Spotkania są zaplanowane w formacie online w godzinach od 9:00 do 17:00
(CET) w dniach 24-28 października 2022.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy z
organizatorami wydarzenia: tj.krawczyk@uw.edu.pl, j.kolodziejska@delab.uw.e
du.pl
Szczegóły
wydarzenia
i
rejestracja:
https://www.een.org.pl/component/content/article/82189:egt-2022miedzynarodowe-spotkania-b2b-i-warsztaty-online-dla-branzy-oze-i-ochronysrodowiska-24-28-pazdziernika
16. 30 listopada – 1 grudnia 2022 r., Grupa CSL, Konferencja „INTERMODAL IN
POLAND – North – South”, Szczecin
Serdecznie zapraszamy na pierwszą w Szczecinie Konferencję z cyklu
INTERMODAL IN POLAND – North – South
Data: 30 listopada -1 grudnia 2022 roku
w Centrum Kultury Euroregionu CKE Stara Rzeźnia na wyspie Łasztownia w
Szczecinie.
Wydarzenie dedykujemy podmiotom prowadzącym aktywną działalność
gospodarczą w sektorze transportu, spedycji i logistyki oraz firmom
kooperującym z portami morskimi Szczecin-Świnoujście.
Celem konferencji jest identyfikacja kluczowych barier i ograniczeń w
działalności przedsiębiorstw branży TSL, prezentacja regulacji prawnych i
doświadczeń we współpracy z administracją publiczną oraz przygotowanie
wspólnych działań mających ułatwiać prowadzenie i rozwój biznesu na
Zachodnim Pomorzu.
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Konferencja INTERMODAL IN POLAND – „North – South” to wyjątkowa
szansa do zdobycia i pogłębienia umiejętności prowadzenia i rozwoju biznesu w
Szczecinie oraz województwie zachodniopomorskim, a także okazja do
wymiany opinii i doświadczenia w gronie ekspertów i profesjonalistów
zajmujących się kontenerami, transportem i logistyką.
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