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Aktualności z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Szanowni Państwo!
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.

Nowi Członkowie Izby
P.P.H. Ewa-Bis Sp. z o.o.
Ewa-Bis należy do Ewa-Bis Group działającej w kilku gałęziach biznesu
i posiadającej ponad 30 lat doświadczenia na rynkach międzynarodowych.
Najważniejszym kierunkiem działalności jest eksport świeżych i przetworzonych
warzyw i owoców. W ofercie firmy można również znaleźć soki NFC,
koncentraty, produkty FMCG (także piwo i cydr) i wyjątkowe przekąski
„Supernatural Snakcs”. Zapewniamy zarówno produkty konwencjonalne,
jak i ekologiczne, do klienta detalicznego i przemysłu. Sprzedajemy nasze
produkty do państw członkowskich UE, Afryki, Azji i Ameryki Północnej –
obecnie ponad 40 państw. Współpracujemy z sieciami handlowymi,
dystrybucyjnymi, przetwórcami i hurtowniami. Zapewniamy stabilne usługi
dostaw, konkurencyjne ceny oraz najwyższej jakości produkty pochodzące
prosto od producentów.
P.P.H. “Ewa-Bis” Sp. z o.o., Serwituty 25, Poland
02-233 Warsaw, T: +48 22 343 98 00, +48 22 343 98 37
e-mail: sales@ewabis.com.pl www.ewabis.com.pl

Xspedycja Sp. z o.o.
Firma Xspedycja Sp. z o.o. jest firmą spedycyjną specjalizującą się głównie
w transporcie międzynarodowym. Naszym kluczowym obszarem działania
są kierunki: Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan
Gruzja oraz Mołdawia. Dysponujemy zróżnicowanym taborem, co ułatwia nam
dopasowanie się do potrzeb klienta i doświadczenie, które gwarantuje sukces
powodzenia podjętego zadania.
MISJA
Bezpieczny i terminowy transport towarów na tereny Wschodniej Europy i Azji.
Wyeliminowanie barier związanych z transportem, nawet w najodleglejsze
rejony Azji, pozwalające na swobodną wymianę handlową, przebiegającą
w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i przy wzajemnym zaufaniu Klientów.
WIZJA
Firm transportowych jest wiele, ale domenę Xspedycji stanowi:
Profesjonalne, kompleksowe organizowanie transportu w kierunku
następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan,
Gruzja, Mołdawia, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan, umożliwione dzięki
trwałym kontaktom z kilkudziesięcioma firmami transportowymi
zza wschodniej granicy Polski.
OFERTA
• transport międzynarodowy, kierunki: Białoruś, Ukraina, Rosja,
Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Mołdawia jako główny
obszar naszego działania;
• organizacja przewozów całopojazdowych i drobnicowych;
• ciągniki siodłowe z naczepami typu firanka, plandeka i chłodnia;
• samochody dostawcze do 5t i busy;
• kompleksowa obsługa spedycyjna (urzędy celne, gwarancje,
ubezpieczenia towaru);
• transport ładunków o wysokiej i bardzo wysokiej wartości (możliwości
konwoju lub doubezpieczenia).

Xpedycja Sp. z o.o.
ul. Kapuścińska 2/8
85-807 Bydgoszcz
e-mail: info@xspedycja.pl
www.xspedycja-polska.pl

Grupa WhyNotTRAVEL
WhyNotTRAVEL zajmuje się kompleksową organizacją podróży biznesowych,
zarówno dla klientów korporacyjnych, małych i średnich firm, instytucji
państwowych oraz dla klientów indywidualnych.
Ponad dekadę WhyNotTRAVEL specjalizuje się w organizacji podróżny
biznesowych i indywidualnych o globalnym zasięgu, każdego roku powiększając
liczbę zadowolonych Klientów.
Fundamentem naszej oferty jest zrozumienie potrzeb oraz spersonalizowane
relacje biznesowe, które stanowią przyjazną alternatywę dla korporacyjnej
formy komunikacji.
Zakres usług świadczonych przez WhyNotTRAVEL:
• rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych: krajowych i międzynarodowych
(przewoźnicy IATA oraz tanie linie);
• rezerwacje hoteli w Polsce i na całym świecie, przejmowanie płatności,
jak również negocjowanie stawek korporacyjnych;
• udostępniamy narzędzia do samodzielnej rezerwacji – GetThere,
TRIPGATE, Tripbooker;
• wszelkiego rodzaju ubezpieczenia oferowane przez renomowane firmy
ubezpieczeniowe (Signal Iduna, AIG Europe, ERV, Allianz);
• wynajem samochodów osobowych w kraju i za granicą oraz transfery;
• sprzedaż biletów promowych na wszystkie połącznia w Europie
i na świecie;
• sprzedaż biletów kolejowych i autokarowych;

• pośrednictwo wizowe;
• sprzedaż imprez turystycznych (ITAKA, NECKERMANN, RAINBOW
TOURS).
Grupa WhyNotTRAVEL
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
e-mail: warszawa@whynottravel.pl
www.whynottravel.pl

Plan działań Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja na I. półrocze 2018 r.
W dniu 18.01.2018 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Rady
i Przewodniczących Sekcji Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
W spotkaniu uczestniczyli:
Pan Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja,
Pan Hoang Xuan Khang – Członek Rady Izby, Przewodniczący Sekcji ASEAN,
EVFTA GROUP,
Pan Wojciech Klepacki – Członek Rady Izby, PRONAR,
Pan Wojciech Burdecki – Członek Rady Izby, W.Burdecki,
Pan Hazem Yacoub – Przewodniczący Sekcji Kraje Arabskie, Warsaw Legal
Kancelaria Prawno-Gospodarcza,
Pan Young Kwan Kwon – Przewodniczący Sekcji Korea Płd., Ambipol Sp. z o.o.,
Pan Bartosz Samulak – Przewodniczący Sekcji Transport-Spedycja-Logistyka,
Polish Forwarding Company Sp. z o.o.,
Pan Zbigniew Lasota – Przewodniczący Sekcji Ubezpieczenia, TUW MEDICUM,
Pan Czesław Skarzyński -Przewodniczący Sekcji Unia Celna i WNP
Pan Bogusław Skuza pełnomocnik Zarządu Izby ds. kontaktów z Krajami
Kaukazu.
Na spotkaniu uzgodniono plan działań Izby w nadchodzących miesiącach.

Program działania Izby na pierwszą połowę 2018 r.
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja planuje dwie misje gospodarcze
do Chin – w maju odbędzie się wyjazd na Targi Interwine Beijing 2018
w Pekinie, natomiast w czerwcu Izba ponownie organizuje wyjazd do Ningbo,
miasta 16+, na Targi China-Central and Eastern European Countries’ Investment
and Trade Expo. Szczegóły misji zostaną niebawem ogłoszone.
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja wraz z Partnerem EXPO MAZURY
organizuje Festiwal Kultur Świata w Ostródzie. Ponadto Izba odpowiedzialna
jest za programowe przygotowanie i organizację konferencji o Nowym
Jedwabnym Szlaku i współpracy z krajami azjatyckimi.
Nastąpi intensyfikacja współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiebiorcy.pl
i Warszawską Izbą Gospodarczą, Szkołą Główną Handlową w Warszawie
oraz Klastrem Morskim.
W 2018 roku Izba planuje organizacje konferencji, spotkań oraz szkoleń
dotyczących umów o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem
oraz UE a Japonią.
Izba planuje wyjazd do Bagdadu na spotkanie z Iracką Izbą PrzemysłowoHandlową oraz wyjazd do Mińska na spotkanie z przedsiębiorcami z Białorusi.
Kontynuowana będzie współpraca polskich firm energetycznych z Białorusią,
Rumunią, Bułgarią, Serbią, Czarnogórą i Macedonią, szczególnie w zakresie
przygotowania audytu i możliwości wykorzystania środków unijnych
dla modernizacji i wzrostu efektywności energetycznej w oparciu o polską
technikę i technologie tamtejszych kopalń, hut, energetyki i systemów
przesyłowych.
Istotnie w pierwszym półroczu wzrośnie liczba organizowanych przez Izbę
spotkań B2B, szczególnie w sektorach: żywnościowym, energetycznym, techniki
rolniczej i przetwórstwa żywności, budowlanym, ochrony środowiska, turystyki
i kapitału ludzkiego oraz transporcie.
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja propagować będzie współpracę
polskich przedsiębiorców z instytucjami finansowymi takimi jak: HSBC, Bank
of China oraz z Funduszem Jedwabnego Szlaku. Izba przeprowadzi szkolenia
z zakresu systemów gospodarczych, cła i podatków najważniejszych polskich

krajów partnerskich w Azji. Poprzez partnerów na terenie Chin i Wietnamu Izba
zorganizowała mechanizm uzyskiwania po bardzo atrakcyjnym koszcie
możliwości uzyskania zgód i certyfikatów dopuszczających polskie produkty
na tamtejsze rynki. Co miesiąc odbywać się będą spotkania członków Izby
z Ambasadorami i Radcami Handlowymi azjatyckich krajów.
Izba współpracować będzie dalej z miastem Łodzią i miastem Kutnem
oraz przedsiębiorcami z branży logistycznej nad poszerzeniem współpracy
w ramach Jedwabnego Szlaku i rozbudowy parków i centrów logistycznych.
Izba weźmie udział w Fracht 2018 (V edycja), Forum Transportu
Intermodalnego, Targach Intermodal 2018 oraz w China Home Life.
Ponadto Izba obecna będzie na wielu konferencjach, sympozjach i spotkaniach
B2B oraz samodzielnie zorganizuje spotkania z przedsiębiorcami z azjatyckich
państw. Informacje o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Izbę
będą systematycznie umieszczane w Newsletterze Izby. W roku 2018
dokończony zostanie proces budowy strony Izby w języku chińskim, japońskim,
koreańskim, wietnamskim i arabskim.
Izba przygotowuje też fora związane z turystyką, wymianą naukową
oraz studencką.
Sekcja Chiny
16.01.2018 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków zainteresowanych certyfikacją
i dopuszczeniem produktów żywnościowych na rynek chiński oraz spotkanie
z prezesem firmy Termo-rex S.A. w sprawie dostaw produktów energetycznych
na rynek polski.
17.01.2018 r.
Miało miejsce spotkanie firm z sektora TSL operujących na Jedwabnym
Kolejowym Szlaku, współpraca z Kurierem Kolejowym i przygotowanie
propozycji wykorzystania LHS do ładunków intermodalnych.

Przedstawiciele Izby uczestniczyli w kilku spotkaniach pomiędzy KAS
a reprezentacją firm z Centrum Chińskiego, Wietnamskiego i Tureckiego
w Wólce Kosowskiej.
Sekcja Unia Celna WNP
4.01.2018 r.
Odbyło się spotkanie z byłym ambasadorem Kazachstanu. Omówiono
możliwości współdziałania polskich i kazachskich firm transportowych.
30.01.2018 r.
Dla przedstawicieli polskiego biznesu odbyły się organizowane WPHI w Mińsku
telekonferencja/bezpłatne konsultacje w języku polskim z białoruskim
prawnikiem (prawo gospodarcze BY, prowadzenie działalności gospodarczej,
obsługa importu/eksportu, windykacja). Przedstawiciele Izby uczestniczyli
w tych konsultacjach.
Sekcja Indie Sri Lanka
Plastindia 2018
X Międzynarodowa Wystawa, Konferencja i Konwencja Plastindia 2018 odbywa
się w najbardziej nowoczesnym miejscu, w Centrum Wystawienniczym,
w pobliżu Mahatma Mandir, Gandhinagar, w Gudżaracie w terminie 7-12
lutego 2018 r. Wydarzenie to przyciągnie 2 000 wystawców z ponad 40 krajów
(w tym Indii). Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej
wydarzenia: www.plastindia.org
14-17.02.2018 r.
W dniach 14-17.02.2018 r. odbędzie się oficjalna wizyta Vasanthy Senanayake
Ministra Spraw Zagranicznych Sri Lanki wraz z delegacją biznesową
w Warszawie.

16.02.2018 r.
Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja zostali zaproszenia
na spotkanie z Ministrem Vasanthy Senanayake i towarzyszącymi Ministrowi
przedstawicielami następujących firm:
1. ELASTO GROUP
Jeden z pionierów branży lateksowej. Założona w 1947 r. Posiada spółki zależne
Elasto Ltd i Textrip (Pvt) Ltd.
Specjalizacja: produkty do ćwiczeń (taśmy do rozciągania), paski, taśmy i rury,
produkty z polimeru, prześcieradła szpitalne.
2. Golden Palm Crafts (Pvt) Ltd
Producent zabawek z drewna.
Dostępny na rynkach: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Kanada, Dania,
Hiszpania, Australia.
3. ORAKAL GEM
Kamienie szlachetne
Dostępny na rynkach: Japonia, Malezja, Singapur, Bangkok, Chiny
4. SHURAYA GEMS
Kamienie szlachetne
Dostępny na rynkach: Chiny, Hongkong, Tajlandia, USA, Europa.
5. STENCO INTERANTIONAL TRADING COMPANY PVT., LTD.
Dostawca stali, materiałów budowlanych, urządzeń przemysłowych i maszyn.
Działa na rynkach południowej i wschodniej Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu.
Produkty walcowane na gorąco, produkty walcowane na zimno, produkty
ocynkowane, produkty cynkowane elektrolitycznie, rury, stal nierdzewna,
rusztowania, arkusze aluminiowe, produkty szklane, ceramika, maszyneria,
materiały budowlane.
6. W.T.L. Automobiles (Pvt) Ltd.
Dostawca usług samochodowych
Dostępna na rynkach: Japonia, Singapur, Chiny, Tajlandia, UK
7. Western Agribusiness (Pvt) Ltd.
Eksport pasz, handel żywnością .

Izba przygotowuje gościom ze Sri Lanki prezentacje polskiej oferty handlowej
i inwestycyjnej. Zainteresowanych przekazaniem swojej oferty partnerom
ze Sri Lanki prosimy o nadesłanie w języku angielskim swoich ofert
na adres info@polandasia.com
Sekcja Wietnam ASEAN
23.01.2018 r.
Delegacja Izby spotkała się w Pabianicach z kierownictwem Aflofarm.
Omówiono możliwości wejścia polskich kosmetyków i leków na rynki Wietnamu
i krajów ASEAN.
Szef Sekcji Wietnam przedstawił kierownictwu Aflofarm organizację logistyki
dostaw do Wietnamu i przedstawił potencjalnych partnerów do współpracy.
Izba przygotuje we współpracy z firmami wietnamskimi z Centrum
Wietnamskiego w Wolce Kosowskiej możliwości sprzedaży leków, kosmetyków,
suplementów diety. Przedstawiciele Izby konsultowali z przedsiębiorcami
wietnamskimi realizację zaleceń KAS dla najemców Centrów Handlowych.

Sekcja KOREA
24.01.2018 r.
Szef Sekcji Korea zorganizował spotkanie z D2 Engineering firmą projektowoprodukcyjną techniki energetycznej i kolejowej. Ze strony polskiej w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele WASKO SA i przedstawiciele sektora kolejowego.
Obszerną informację o spotkaniu przygotowała Redakcja Kurier Kolejowy.
Prezes i Główny Technolog D2 ENG przedstawili aktualny stan kolei dużych
szybkości w Korei, swoje wdrożenia na ponad 200 kilometrach łączących Seul
z miastem Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Prezes Piechociński przedstawił
inwestycje kolejowe zrealizowane w Polsce w ostatniej perspektywie unijnej
i plany PKP PLK i LHS, a także prywatnych operatorów sieci kolejowej.
Przedstawiciel WASKO SA omówił podpisany kontrakt na realizację zarządzania
i sterowania siecią kolejową w Polsce, zrealizowane projekty WASKO
w transporcie publicznym. D2 Ing. w czerwcu otrzyma certyfikat na nowe

rozwiązanie urządzeń naciągających linie zasilanie. Prezes Piechociński
korzystając z okazji przedstawił ofertę polskich firm z sektora żywnościowego.

Inne
9.01.2018 r.
Prezes Piechociński spotkał się z Michałem Dąbrowskim (byłym wiceprezesem
PAIiZ). Omówiono zmiany w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce.
Izba staje się ważnym partnerem dla potencjalnych inwestorów w Polsce.
W ostatnich miesiącach szczególnie ze strony z Chin, Korei i Krajów Arabskich
mamy rosnącą liczbę zapytań o warunki inwestowania w Polsce, tereny
inwestycyjne i firmy przygotowujące procesy inwestycyjne.
9.01.2018 r.
Prezes Piechociński wziął udział w PIU Meeting- spotkaniu polskich firm
ubezpieczeniowych. Sektor ubezpieczeniowy w Polsce rozbudowuje ofertę
gwarancji celnych i ubezpieczeń w transporcie Europa Azja.
22.01.2018 r.
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja spotkał się z dyrektorem
promocji ATM - producenta linii technologicznych dla przemysłu przetwórstwa
spożywczego. Omówiono możliwości przygotowania całościowej oferty
promocyjnej na rynki azjatyckie i arabskie producentów techniki i technologii
wykorzystywanej w przetwórstwie żywności.
24.01.2018 r.
Prezes Piechociński spotkał się z prawnikami członka Izby Pronar Narew.
Omówiono problemy prawne polskich firm na rynkach Unii Celnej.
25.01.2018 r.
W siedzibie Izby omówiono dotychczasową współpracę z Rumunią i Bułgarią
firm sektora energetycznego.

Termo-rex Romania przedstawił ocenę możliwości wykorzystania potencjału
polskich firm projektowych, wykonawczych i nadzoru inwestycyjnego
w górnictwie, gazownictwie , sektorze naftowym i utylizacji i przerobu
odpadów.
29.01.2018 r.
W siedzibie Izby Prezes Piechociński spotkał się z Andrzejem Dychą, byłym
Ambasadorem RP w Nigerii i kilku krajach zachodniej Afryki. Omówiono
doświadczenia polskich firm na rynkach afrykańskich. Pan Andrzej Dycha
w latach 2011-2015 był wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym
za realizacją Go China i Go Africa.
W siedzibie Izby Prezes Piechociński spotkał się z przedstawicielami firmy
Wealth Solution. Omówiono możliwości sprzedaży na rynkach azjatyckich
towarów luksusowych i przemysłów kultury.
U Partnera Izby: EXPO MAZURY
W dniach 10-11.02.2018 r. odbyła się III edycja Warmińsko-Mazurskiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych na terenie Expo Mazury S.A. w Ostródzie.
W wystawie wzięła udział delegacja firm członków Izby. Odbyła się seria
spotkań B2B z wystawcami.
Wystawa zwierząt to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, skupiająca
hodowców z województwa warmińsko-mazurskiego i wystawców z całego
kraju. Targom towarzyszyć będą również spotkania i konferencje branżowe
z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela.
17-18.03.2018 r. Auto Moto Arena 2018
Auto Moto Arena 2018 (AMA) to już V edycja imprezy otwierającej Polski
sezon motoryzacyjny. Każde kolejne wydanie AMA ma coraz szerszy zakres
i coraz większy rozmach, dzięki czemu cieszy się rosnącym zainteresowaniem
zarówno wśród Wystawców, jak i Gości. Miniona IV edycja zebrała doskonałe
opinie, a zawarte podczas niej transakcje wyniosły ponad 2 miliony złotych.

24-25.03.2018 r. Twój Dom, Twój Ogród, Zielona Arena
W dniach 24-25 marca 2018 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo
Mazury w Ostródzie odbędzie się trzecia edycja targów budownictwa,
wyposażenia wnętrz i ogrodów – Twój Dom, Twój Ogród oraz dziewiąta edycja
kiermaszu ogrodniczego – Zielona Arena.
Sukces członka IZBY firmy Termo-Rex S.A
Dnia 24 stycznia br. Termo-Rex S.A nabył pakiet kontrolny spółki CKTiS S.A
z Płocka.
Nabycie przez Termo-Rex S.A pakietu kontrolnego CKTiS S.A stawia spółkę
z Jaworzna w elitarnym gronie firm mogących samodzielnie realizować
wielobranżowe kontrakty w przemyśle energetycznym i petrochemicznym.
Referencje i doświadczenia obu firm zdobyte przez lata na wielu strategicznych
budowach w kraju ,upoważniają Grupę Termo-Rex S.A do ubiegania się
o jeszcze większe kontrakty w najważniejszych gałęziach gospodarki.
W chwili obecnej Grupa Termo-Rex S.A jest obecna na wszystkich największych
budowach energetycznych w kraju: budowie 2 bloków na parametry
nadkrytyczne o mocy 900MW w Elektrowni Opole, bloku na parametry
nadkrytyczne o mocy 910MW w Elektrowni Jaworzno, budowie bloku gazowo –
parowego w PKN Orlen w Płocku (największej elektrociepłowni gazowoparowej w Polsce o mocy elektrycznej około 600 MWe i cieplnej 520 MWt),
budowie bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 450MW w Elektrowni
Turów.
Pozyskana do Grupy Termo-Rex S.A Spółka CKTiS SA od samego początku
swojego istnienia związana jest z przemysłem petrochemicznym i chemicznym,
a w szczególności z Petrochemią Płocką, świadczy kompleksowe usługi
w branży mechanicznej i budowlanej dla przemysłu energetycznego,
chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego w zakresie wykonywania
remontów, modernizacji, inwestycji i bieżącego utrzymania ruchu.
W nowym modelu własnościowym zakres wykonywanych przez Grupę TermoRex SA prac obejmuje m.in. kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami
i instalacjami pomocniczymi, turbiny i turbogeneratory parowe, rurociągi
wysokoprężne,
technologiczne i przesyłowe, zbiorniki ciśnieniowe

i bezciśnieniowe, instalacje oczyszczania spalin, konstrukcje stalowe, budynki ,
budowle i drogi.
Wieloletnie doświadczenie na rynku, ilość posiadanych technologii własnych
i potencjał spółek z Grupy Termo-Rex S.A (zatrudnienie ok 340 osób )
oraz wysoka ocena jakości ich pracy powoduje , że od wielu lat poza
wspomnianą płocką Petrochemią ściśle współpracują z tak znanymi firmami,
jak : Anwil S.A, Chemar Rurociągi Sp. z o.o , CMI Grup , Doosan SKODA Power,
Doosan Babcock Energy Polska S.A, Energa S.A, Enea S.A, EDF Polska S.A,
General Electric Power, Mostostal Zabrze Holding S.A, Mostostal Płock S.A,
Mostostal Warszawa S.A, PAK Serwis Sp. z o.o., PGNiG S.A, PGE GIEK S.A
Polimex-Mostostal S.A, Rafako S.A, REMAK S.A, Siemens Sp. z o.o, Steinmüller
Instandsetzung Kraftwerke GmbH, T.S.M. France, , i innymi.
Gratulujemy!
WYDARZENIA:
26-27.04.2018 r. Wystawa gospodarcza w Brześciu
Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej zaprasza polskich
przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu do udziału w III Międzynarodowym
Forum-wystawie kontaktów biznesowych „Brześć-2018”, które odbędzie się
w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Brześciu na Białorusi.
W latach 2016-2017 w Forum-wystawie swoją ofertę zaprezentowało ponad
200 przedsiębiorstw z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski, Włoch, Chin, Łotwy,
Pakistanu, Serbii i Czech. Przedstawiona ekspozycja zaprezentuje produkty
i usługi białoruskich i zagranicznych przedsiębiorstw z różnych branż
gospodarki: produkcja żywności i napojów, materiałów budowlanych, towarów
przemysłu lekkiego i chemicznego, przemysłu maszynowego, rolnictwa,
transportu i turystyki.
Program przeprowadzenia Forum-wystawy przewiduje spotkania biznesowe
w celu zapoznania się z potencjałem gospodarczym i inwestycyjnym firm
i przedsiębiorstw regionu brzeskiego.

Dane kontaktowe www.brest-forum.by tel. +375 162 20 80 80, +375 162 21 81
02, +375 162 21 80 36, e-mail: ved@ccibrest.by.
22.02.2018 r. Konsultacje indywidualne w zakresie sprzedaży i inwestycji
na rynku chińskim.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma zaszczyt zaprosić na Indywidualne
Konsultacje z ekspertem, które odbędą się w Centrum Informacyjnym Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie w dniu 22 lutego 2018 r.

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Agencji w Szanghaju - dr Andrzej
Juchniewicz odpowie na wszelkie Państwa pytania oraz doradzi zarówno
w zakresie sprzedaży do Chin, jak i w kwestiach inwestycyjnych. Udział
w Indywidualnych Konsultacjach stanowi wyjątkową okazję, aby uzyskać
specjalistyczną poradę w interesującej Państwa kwestii.
Konsultacje rozpoczną się od godziny 9:00. O godzinie konsultacji zostaniecie
Państwo poinformowani odrębną wiadomością. Konsultacje ustalane
są w oparciu o kolejność zgłoszeń.
Seminaria PAIH dot. rynku chińskiego w lutym 2018 r.
Data

Wydarzenie

7.02.2018

Jak skutecznie sprzedawać

w Chinach?

20.02.2018

Blaski i cienie eksportu do
Chin - co zrobić, by
zaistnieć na rynku miliarda
konsumentów?

21.02.2018

Gdzie i za ile - czyli
przewodnik jak inwestować
w Chinach

22.02.2018

Konsultacje Indywidualne z
zakresu sprzedaży i
inwestycji na rynku
chińskim

26-28.02.2018 r. Misja Gospodarcza do Sudanu
W dniach 26-28 lutego 2018 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy
z Ambasadą RP w Egipcie, Ambasadą Sudanu w Berlinie oraz Federacją
Sudańskich Izb Handlowo-Przemysłowych organizuje misję gospodarczą
do Sudanu.

•
•
•
•

Za sektory perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m.in:
eksploatację złóż ropy i gazu, złota oraz innych minerałów,
rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy,
przemysł tekstylno-odzieżowy,
energetykę,

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

budownictwo,
ICT.
Do szczególnie poszukiwanych na rynku sudańskim należą:
maszyny rolnicze do uprawy i zbioru roślin,
maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego,
maszyny do opakowań,
art. spożywcze, w tym art. dla niemowląt,
maszyny dla przemysłu wydobywczego,
energetyka, w tym małe elektrownie,
utylizacja odpadów w miastach,
artykuły medyczne i opatrunkowe,
sprzęt medyczny i artykuły opatrunkowe, farmaceutyki.
Kontakt: Krajowa Izba Gospodarcza - Biuro Współpracy z Zagranicą
Katarzyna Kaniewska
e-mail: kkaniewska@kig.pl
tel.: 22 630 97 07
17-23.02.2018 r. Misja Gospodarcza do RPA (Johannesburg, Cape Town)
i Botswany (Gaborone)
Program misji przewiduje udział w forach biznesowych oraz indywidualnych
spotkaniach w wybranych instytucjach gospodarczych i ministerstwach.
Organizatorem misji jest Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy
z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu,
Agencją ds. Turystyki, Handlu i Inwestycji Wesgro w Cape Town, Izbą
Przemysłowo-Handlową w Johannesburgu oraz Centrum Inwestycji i Handlu
w Botswanie.
Program Misji przewiduje organizacje forów biznesu i indywidualnych spotkań
biznesowych w największych ośrodkach przemysłowo-handlowych:

▪

RPA: Johannesburg i Cape Town, Botswana: Gaborone.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Potencjalnymi obszarami rozwoju współpracy pomiędzy Polska a RPA są:
sektor górniczy, w tym wzbogacanie rud i sektor energetyczny,
wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej i gazu,
produkcja części samochodowych,
komponenty do produkcji samolotów,
infrastruktura,
logistyka,
porty i rozwój południowoafrykańskiej floty handlowej (w tym przypadku
Polska ma szanse stać się kluczowym partnerem RPA w szkoleniu kadr),
budownictwo (okna, drzwi, gotowe domy),
wyposażenie wnętrz,
meble,
tkaniny dekoracyjne,
kosmetyki,
narzędzia medyczne,
AGD,
elektronika,
jachty i łodzie motorowe,
części i artykuły motoryzacyjne,
farmaceutyka.
Kontakt:
Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
tel: 22 6309773
kom.: 516 178476
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

ZAPRASZAMY POLSKIE FIRMY DO UDZIAŁU W MISJACH HANDLOWYCH
UNIJNEGO PROGRAMU: EU GATEWAY & BUSINESS AVENUES w 2018 roku kierunek: AZJA

By EU Gateway - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49397010
Cel programu:
Wsparcie firm unijnych w działaniach promocyjnych przy wchodzeniu na nowe
rynki Azji Południowo-Wschodniej, Korei, Japonii i Chin poprzez organizację
misji handlowych, samodzielnych lub powiązanych z branżowymi targami.
Misji do Singapuru każdorazowo towarzyszy dodatkowa misja do jednego
z pozostałych krajów Azji Południowo-Wschodniej
Terminy i branże najbliższych misji:
•

Żywność Organiczna: “Organic Food & Beverage”
Singapur i Wietnam
12-16 czerwca 2018 (możliwa zmiana terminu na maj 2018)
Nabór: 23/10/2017 - 23/02/2018

•

Technologie IT: “Information & Communication Technologies”
Singapur i Tajlandia
25-30 czerwca 2018
Nabór: 20/11/2017 - 9/03/2018
Powiązane targi: CommunicaAsia, Singapur 2628/06/2018 www.communicasia.com

•

Ochrona Środowiska oraz Technologie Wodne: „Environment & Water
Technologies”
Singapur i Malezja
08-13 lipca 2018
Nabór: 13/11/2017 - 16/03/2018
Powiązane targi: Singapore International Water Week, Singapur 911/07/2018
www.siww.com.sg

•

Ochrona Zdowia i Technologie Medyczne: „Healthcare & Medical
Technologies”
Singapur i Filipiny
27-31 sierpnia 2018
Nabór: 15/01/2018 -18/05/2018
Powiązane targi: Medical Fair Asia, Singapur 29- 31/08/2018
www.medicalfair-asia.com

•

Energooszczędne Technologie: “Green Energy Technologies”
Singapur & Indonezja
29 - 02 listopada 2018 (wstępnie ustalona data)
Nabór: 8/01/2018 - 11/05/2018
Powiązane targi: Asia Clean Energy Summit, 31/10 - 1/11/2018
www.asiacleanenergysummit.com

13-15.03.2018 r. Targi morskie w Londynie
Istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w targach Londyn Oceanology
International 2018, które odbędą się w dniach 13-15 marca 2018 r. w centrum
wystawienniczym ExCel w Londynie. Projektu Intermare, w którym Polski
Klaster Morski jest członkiem wspierającym. Lider projektu oferuje bezpłatną
powierzchnię targową z pełnym wyposażeniem na stoiku Projektu Intermare
Południowy Bałtyk. Koszty transportu i hotelu pokrywa uczestnik.
Profil firmy powinien pokrywać się z założeniami projektu (małe lub średnie
przedsiębiorstwo z regionu Południowego Bałtyku) a także tematyką
londyńskich targów obejmującą m.in. zagadnienia takie jak: oceanografia,
hydrografia, technologie morskie, przemysł stoczniowy i wydobywczy, systemy
i sprzęty komunikacji, radiolokację i nawigację. Istnieje też możliwość
przekazania nam materiałów promocyjnych na stoisko projektu Intermare
bez konieczności fizycznego uczestnictwa firmy. Materiały muszą być przesłane
do 27 lutego br.
Szczegółowe informacje o Targach znajdziecie Państwo w serwisie
internetowym http://www.oceanologyinternational.com
Poniżej i w załączniku informacje i kontakty.
https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/57affe9e-afdc-48d7826b-8fde4374332c.png
Kontakt bezpośredni: Piotr Gwizdała
http://amberexpo.pl/ae.png
http://amberexpo.pl/
EXPO 2020 w Dubaju
Przetargi dla polskich firm w ramach realizacji EXPO 2020 w Dubaju.
W związku z organizacją przez Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) Wystawy
Światowej EXPO 2020 (20 października 2020 r. - 10 kwietnia 2021 r.), istnieje

możliwość wzięcia udziału polskich firm w przetargach
z przygotowaniem i realizacją Wystawy Światowej w Dubaju.

związanych

Organizatorzy EXPO 2020 stworzyli jedną e-platformę dla zamówień
publicznych, tj. eSourcing Portal (https://esource.expo2020dubai.ae),
która umożliwia powszechny dostęp do ofert przetargowych (aktualnych
i już zrealizowanych). System rejestracji został uproszczony w taki sposób,
by dostawcy mogli wybrać jedną z trzech ścieżek rejestracji: dla MŚP (SMEs),
pozostałych spółek (corporate) oraz osób prywatnych - konsultantów
(individuals). Informacje o procedurze przetargowej (e-Sourcing Tendering
Process), w tym: zasady przewodnie systemu zamówień publicznych EXPO
2020, prezentacja e-platformy, rodzaje rejestracji dostawcy oraz procedury
przetargowe dostępne są na stronie: https://uae.trade.gov.pl/pl/expo-2020dubai/209886,expo-2020-procurement-overview-.html.
W zamyśle organizatorów EXPO 2020, 20% wszystkich ofert będzie
dostosowane do potrzeb MŚP (m.in. uproszczone procedury przetargowe,
30-dniowy okres płatności).
Jak wynika z rozmów przeprowadzonych przez MSZ z organizatorami EXPO
2020, w latach 2018-2019 będą to głównie oferty skierowane
do przedsiębiorstw z sektora usług i budownictwa. Należy zauważyć,
że do końca 2017 r. na portalu zarejestrowało się jedynie 14 przedsiębiorstw
z Polski, z czego 8 stanowią MŚP (z łącznej liczby ponad
19,000 zarejestrowanych podmiotów ze 135 państw).
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rejestracji na stronie:
https://esource.expo2020dubai.ae
Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania stron DWE MSZ, gdzie na bieżąco
zamieszczamy informacje o wydarzeniach realizowanych lub polecanych
przez MSZ:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_biznes/

Na stronach www MSZ pod linkiem:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_biznes/informacj
e_przetarg udostępniamy również informacje o projektach i przetargach
organizacji międzynarodowych.

