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Aktualności z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Szanowni Państwo!
Za nami pracowity 2017 rok. Przed nami 2018. Niech będzie udany, pracowity
i rozwojowy. Niech będzie przyjazny przedsiębiorczości i przedsiębiorcom.
Niech owocnie procentuje Nasza wykonana praca i działanie. Niech pomnaża
się skuteczność i umiejętność współpracy. W Imieniu Izby PrzemysłowoHandlowej Polska życzę udanego 2018 roku.
Janusz Piechociński

Z przyjemnością przekazujemy kolejne informacje dotyczące aktualnych działań
Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. W przypadku zainteresowania
nadchodzącymi wydarzeniami, prosimy o kontakt.
Zachęcamy także do zapoznawania się z najnowszymi informacjami i polecanymi
wydarzeniami publikowanymi na stronie Izby www.polandasia.com
oraz publikacjami i proponowanymi wydarzeniami na profilu Linkedin Prezesa
Izby. Już wkrótce specjalne wydanie podsumowujące cały 2017 rok. Prosimy
o informacje o sukcesach Waszych firm, udanych przedsięwzięciach, nowych
produktach i ofertach. Wyślemy ten specjalny numer do tysięcy odbiorców
naszego Newslettera i blisko 3 tysiącom dziennikarzy.
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Partnerzy Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
EXPO Mazury S.A.
Partner Izby EXPO Mazury to jeden z najnowocześniejszych obiektów targowokonferencyjnych w Europie, drugi, co do wielkości w Polsce.
Expo Mazury dysponuje obiektem o całkowitej powierzchni 50 000 m2,
w tym 40 798 m2 powierzchni wystawienniczej.
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat najbliższych wydarzeń
organizowanych w Expo Mazury.
10-11.02. Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Zapraszamy na Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych
– tu można znaleźć wszystko, co niezbędne w hodowli zwierząt, szeroką ofertę
produktów i akcesoriów. To doskonałe miejsce do nawiązania współpracy
w branży i pozyskani nowych klientów.
Organizatorem wydarzenia jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.
17-18.03. Auto Moto Arena
Auto Moto Arena to już V edycja tej popularnej imprezy, będącej największym
motoryzacyjnym show w północno-wschodniej Polsce. Każde kolejne wydanie
AMA ma coraz szerszy zakres i coraz większy rozmach, dzięki czemu cieszy
się rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród Wystawców, jak i Gości.
AMA to przede wszystkim wielkie motoryzacyjne show, w trakcie którego będzie
można nacieszyć oczy zapierającymi w dech piersiach pokazami, spotkać się
z największymi polskimi gwiazdami sportów motorowych, a także nauczyć się
poprawnej reakcji na drodze.
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20.03. Pracuj +
Konferencja Pracuj + to wydarzenie, podczas którego spotkają się największe
podmioty gospodarcze w regionie oraz ich potencjalni pracownicy. Z nami
poznasz ofertę najlepszych pracodawców w regionie oraz znajdziesz pracę
dla siebie.
24-25.03. Twój Dom Twój Ogród
Twój Dom Twój Ogród to III edycja wydarzenia z zakresu budownictwa,
ogrodnictwa ze strefą wyposażenia wnętrz. Przez dwa dni swoją ofertę
zaprezentują
producenci,
dystrybutorzy
materiałów
budowalnych,
wykończeniowych, instalacyjnych, elementów wyposażenia wnętrz, pracownie
projektowe, pośrednicy w obronie nieruchomościami oraz instytucje finansowe.
Nowością tej edycji będzie STREFA DORADCZA współtworzona ze specjalistami
z zakresu budownictwa, którzy będą udzielali darmowych porad osobom
zainteresowanym.
24-25.03. Kiermasz Zielona Arena
Zielona Arena to wydarzenie, na które zapraszamy właścicieli hurtowni, centrów
i sklepów ogrodniczych, kwiaciarni oraz uczniów szkół kierunkowych, studentów
uczelni wyższych, ale także każdego, kto hobbystycznie zajmuje się ogrodem.
24-25.03. Kiermasz Wielkanocny
Weekend przedświąteczny to idealny termin na wielkie zakupy. Naturalna
żywność, rękodzieło, kwiaty ozdobne – wszystko co upiększy Wam Wielkanoc.
14-15.04. Festiwal Kultur Świata #Azja
Festiwal Kultur Świata #Azja inauguruje cykl wydarzeń, które przeniosą
uczestników do tych zakątków świata, związanych nie tylko geograficznie,
ale kulturowo z regionem Azji.
Izba ma przyjemność być współorganizatorem wydarzeń w ramach Festiwalu
Kultur Świata.
Więcej informacji o wydarzeniach organizowanych w EXPO Mazury znajdą
Państwo pod adresem: http://www.expomazury.pl/pl#fairs
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Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Partner Izby Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
to organizacja reprezentująca interesy pracodawców w Polsce, powołana
na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce
oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów
władzy i administracji publicznej.
Misją Federacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom zapewnienie
warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw
promujących polskie marki, tym samym aktywnie wspierać polską gospodarkę.
Więcej informacji o Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców
znajdą Państwo pod adresem: http://przedsiebiorcy.pl/.

Aktywności Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
14 grudnia 2017 r.
Prezes Piechociński wziął udział w uroczystościach z okazji 26 rocznicy
Niepodległości Kazachstanu, które odbyły się w Hotelu REGENT w Warszawie.
15 grudnia 2017 r.
Prezes Izby wziął udział w spotkaniu świątecznym środowiska sympatyków kolei,
które odbyło się w Stacji Muzeum.
15 grudnia 2017 r.
Spotkanie Wigilijne Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl i Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.
15 grudnia w Sangate Hotel Airport odbyło się spotkanie wigilijne członków
i przyjaciół Federacji Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu,
Przemysłu i Usług (MZHPiU). Zebranych gości powitał Prezes Przedsiębiorcy.pl
i MZHPiU Pan Robert Składowski. W kilku słowach podsumował działalność
organizacji w roku 2017 i zarysował plany na najbliższą przyszłość. Dla obecnych
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członków wręczone zostały dyplomy rekomendacyjne na rok 2018, a partnerzy
uhonorowani zostali dyplomami z podziękowaniem za współpracę. W niezwykle
rodzinnej i ciepłej atmosferze zebrani goście złożyli sobie życzenia łamiąc się
opłatkiem, a wspólne kolędowanie nadało wyjątkową oprawę tej uroczystości.

Sekcja Chiny
14 grudnia 2017 r.
14 grudnia w Wólce Kosowskiej odbyło się spotkanie kierownictw Centrum
Handlowego GD Poland, w którym uczestniczył również Prezes Izby.
Sekcja Unia Celna Białoruś
15 grudnia 2017 r.
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej
Polskiej JE Pan Aleksandr Averyanov z małżonką Panią Eleną Averyanovą zaprosili
członków Izby na przyjęcie z okazji bożonarodzeniowych i noworocznych świąt.
18 grudnia 2017 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie importu drewna i wyrobów
drewnianych z Rosji i Białorusi. Zainteresowanych importem drewna sosnowego
w rożnej postaci prosimy o kontakt na adres: info@polandasia.com.
28 grudnia 2017 r.
28.12.2017 r. odbyło się spotkanie z białoruskimi eksporterami drewna i domów
drewnianych do UE. Na spotkaniu omówieno trasy dostawy i koordynacje firm
spedycyjnych i transportowych Polski i Białorusi.
29 grudnia 2017 r.
29.12.2017 r. miało miejsce spotkanie z kierownictwem AKS Zielonka w sprawie
eksportu na Białoruś wyposażenia elektrycznego.
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Sekcja TSL
13 grudnia 2017 r.
Szef Sekcji TSL Jarosław Maćko wziął udział w KONFERENCJI PROGRAM
ROZWOJU
TRANSPORTU
INTERMODALNEGO
zorganizowanej
przez
Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego i PKP S.A.

Sekcja ASEAN Indonezja
8 grudnia 2017 r.
8.12.2017 r. dobyło się spotkanie w Ambasadzie Indonezji w sprawie budowy
w polskiej stoczni Crist S.A. pływających elektrowni dla odbiorcy indonezyjskiego.
Omówiono również możliwości wykorzystania polskich generatorów
na mobilnych wytwórniach elektryczności .
Sekcja KOREA
5 grudnia 2017 r.
W siedzibie Izby Polska-Azja odbyło się spotkanie z grupą przedsiębiorców
z Korei. W spotkaniu zorganizowanym przez Sekcję KOREA Izby udział wzięli
też przedstawiciele firmy Hansei, od kilku lat organizującej polsko-koreańskie
B2B .
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia uczestniczących firm i prezentacji
WASKO S.A.
Ze strony koreańskiej swoje oferty przedstawiły:
•
•
•
•
•

ECOSOLATEC Co., Ltd.
HiCNT Co., Ltd.
Hyundai Engineering Co., Ltd.
IntelliVIX Co., Ltd.
Saewonfiltec Co., Ltd.

Izba nawiązała współpracę z ASEM SMEs Eco-Innovation Network.
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Zainteresowanych współpracą
info@polandasia.com

z

Koreą

prosimy

o

kontakt

na

Kazachstan
11 grudnia 2017 r.
Przedstawiciele Izby uczestniczyli w spotkaniach B2B zorganizowanych przez
Polsko-kazachstańską Izbę Handlową.

Sekcja Kraje Arabskie
22 grudnia 2017 r.
22.12.2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie zwiększenia polskiego eksportu do
Krajów Arabskich napojów, słodyczy, aromatów naturalnych.
28 grudnia 2017 r.
28.12.2-017 r. odbyło się spotkanie z polskimi producentami dotyczące
możliwości zwiększenia eksportu polskich kosmetyków i leków do ZEA, Arabii
Saudyjskiej, Iraku, Iranu i Maroka.

Propozycje na 2018 rok
5-10.10.2018 China International Import Expo 2018
Odbędzie się ono w Szanghaju w dniach 5-10.10.2018. Będzie to pierwsza edycja
wydarzenia, które Przewodniczący Xi Jinping zapowiedział w Maju 2017 roku
w trakcie Forum Pasa i Szlaku w Pekinie.
Wydarzenie to ma na celu zwiększenie liberalizacji chińskiego ryku oraz otwarcia
się Chin na produkty z zagranicy. W związku z tym skierowane jest głównie dla
firm chcących eksportować swoje towary lub usługi do Chin.
Na wydarzenie można rejestrować się poprzez oficjalną stronę internetową
www.neccsh.com.
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Szczegóły wydarzenia dla wystawców:
https://drive.google.com/file/d/1pdmuhsxtr-53_b... http://specialdelivery.pl/c/l3y2jaki0x/7plb64rj7u/
Zaproszenie dla Przedsiębiorców:
https://drive.google.com/file/d/1THvhGRiC_VokNV... http://specialdelivery.pl/c/9qcnrgryj7/7plb64rj7u/
26-28.02.2018 r. Giełda kooperacyjna na Mobile World Congress, Barcelona
(Hiszpania)
Odbędzie się w dniach 26-28 lutego 2017 r. podczas targów MOBILE WORLD
CONGRESS w Barcelonie.
Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych
20-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów
działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy
z zagranicznymi partnerami. Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.
WAŻNE TERMINY
do 12 lutego 2017
r.

Rejestracja profili on-line

do 17 lutego 2018
r.

Wybór partnerów
propozycji spotkań

biznesowych

i

wysyłanie

KOSZT
Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej wynosi 310 euro. Firmy, które umówią
minimum 2 spotkania z zagranicznymi partnerami, otrzymają w cenie jeden bilet
wstępu na targi MWC.
Więcej informacji nt. giełdy kooperacyjnej udziela:
e-mail: aleksandra_wadowska(at)parp.gov.pl
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16.03.2018 r. Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna przy Targach BUDGRYF & HOME 2018
W dniu 16 marca 2018 r. , odbędzie się 9 edycja Międzynarodowej Giełdy
Kooperacyjnej przy Tragach BUD-GRYF & HOME
Miejsce imprezy: Hala MTS, ul. Struga 6-8, w Szczecinie
Zapraszamy na stronę: https://budgryf2018.b2match.io
Rejestracja odbywa się w języku angielskim.
29.05-1.06.2018 r. XXI edycja międzynarodowej specjalistycznej wystawy
technologii i innowacji w przemyśle „TechlnoProm”, Mińsk (Białoruś)
W dniach 29 maja-1 czerwca 2018 roku w Mińsku (Maneż piłkarski, ul.
Prospekt Pobieditelej 20/2, Футбольныйманеж, пр. Победителей, 20/2)
odbędzie się XXI edycja międzynarodowej specjalistycznej wystawy
technologii i innowacji w przemyśle „TechInnoProm”.
Wystawa będzie obejmowała 3 kierunki tematyczne:
1. Wyposażenie przemysłowe, technologii i produkcja.
2. Industria 4.0 – współczesna automatyzacja przemysłowa, perspektywiczne
materiały innowacyjne oraz technologii.
3. Energetyka w branży przemysłowej, energooszczędność, ekologia.
Patronat zapewniają Rada Ministrów, branżowe Ministerstwa, Narodowa
Akademia Nauk, Państwowy komitet ds. nauki i technologii,
Koncerny „Belneftechim”, „Bellegprom”, „Bellesbumprom”, Regionalne
komitety wykonawcze oraz Izba Przemysłowo-Handlowa.
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Organizator„EKSPOFORUM”
(https://expoforum.by/).
Osoba do kontaktu: Pan Alexander Nicolaevich tel./fax: (+37517) 3143430,
3143435, Head of International Department, e-mail: global@expoforum.by
Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo pod adresem:
https://expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2635).
26.02-1.03.2018 r. MOBILE WORLD CONGRESS, Barcelona (Hiszpania)
Zapraszamy przedstawicieli polskich firm z branży ICT do udziału w polskim
stoisku informacyjno-promocyjnym podczas międzynarodowych targów
technologii mobilnych – Mobile World Congress, które odbędą się w dniach 26
lutego - 1 marca 2018 r. w Barcelonie.

Termin: 26 lutego - 1 marca 2018 r.
Strona wydarzenia: https://www.mobileworldcongress.com/
Lokalizacja: Barcelona, Hiszpania
Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej branży ICT wśród zagranicznych
odbiorców. Niezależnie od tego, czy firma jest indywidualnym wystawcą
czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej promocji
na polskim stoisku. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy nie biorące
osobistego udziału w wydarzeniu.
Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku
informacyjno-promocyjnym umożliwiamy:
•

prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.),
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•
•

wyświetlanie materiałów audiowizualnych z ofertą firmy na dostępnych
ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.),
skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla
potencjalnych partnerów biznesowych.

Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku
podczas
Mobile
World
Congress
2018,
piszcie
na
adres:
slawomir_biedermann@parp.gov.pl.
7.03.2018 r. Międzynarodowa giełda kooperacyjna na targach Ecobuild,
Londyn, Wielka Brytania
Ecobuild 2018 to 3-dniowa konferencja organizowana w dniach 6-8 marca
2018 r., podczas której odbywają się targi wystawiennicze adresowane do firm
reprezentujących szeroko pojętą branżę budowlaną opartą na nowoczesnych
technologiach.
Udział w giełdzie kooperacyjnej umożliwi polskim przedsiębiorcom nie tylko
nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych, ale również zapoznanie się
z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą.
DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA?
Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych
podmiotów działających w szeroko pojętej branży związanej z inteligentnym
budownictwem, w tym w następujących sektorach:
•
•
•
•

Budownictwo energooszczędne,
Budownictwo ekologiczne,
Zrównoważone budownictwo –projektowanie,
Alternatywne źródła energii (panele słoneczne, pompy ciepła, turbiny
wiatrowe, rekuperacja ciepła),

KOSZTY
Udział w giełdzie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i
zakwaterowania we własnym zakresie.
Uczestnikom przysługuje:
•

Bilet wstępu na targi, konferencję oraz seminaria tematyczne,
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Wpis do katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,
• Indywidualny harmonogram spotkań,
• Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy.
Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.
•

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o
wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie:
https://www.b2match.eu/ecobuild2018
Więcej informacji na temat konferencji oraz targów Ecobuild 2018:
http://www.ecobuild.co.uk/
Agnieszka Promianowska
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl
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