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Zorganizowano spotkanie z Korpusem
Dyplomatycznym na Służewcu

Zaproszenie na szkolenie dot. ustawy
o przewadze kontraktowej – UOKiK

23 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa zorganizowali doroczne,
noworoczne spotkanie przedstawicieli polskich
instytucji rządowych odpowiedzialnych za sprawy
rolnicze
z
przedstawicielami
Korpusu
Dyplomatycznego. Spotkanie odbyło się na Torze
Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie.
Polska Izba Mleka zorganizowała pokazy baristów
oraz degustację produktów mleczarskich.

Polska Izba Mleka zaprasza na szkolenie z zakresu:
„Ustawa o przewadze kontraktowej – interpretacja
ustawy, rola Prezesa UOKiK, zastosowanie
przepisów ustawy w branży mleczarskiej.”
Szkolenie odbędzie się 8 lutego br. w Warszawie.

– Sektor rolno-spożywczy stał się liderem polskiego
handlu. W latach 2003-2017 polski eksport rolnospożywczy wzrósł ponad sześciokrotnie – z 4 mld
euro do ponad 25 mld euro. Znaczny i stabilny
wzrost wymiany handlowej oznacza też, że jesteśmy
partnerem perspektywicznym, a współpraca
z polskimi producentami jest szansą na rozwój
i korzystną współpracę zarówno dla importerów, jak
i eksporterów produktów rolno-spożywczych –
powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas
spotkania z ambasadorami oraz radcami rolnymi
i handlowymi placówek dyplomatycznych krajów,
które mają siedzibę w Warszawie.
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2018/01/24/spotkanie-zkorpusem-dyplomatycznym-na-sluzewcu/

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, liczba
miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy do
05.02.2018 r.
Zgłoszenia można przesyłać w formie elektronicznej
na adres: szkolenia@izbamleka.pl
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:

http://izbamleka.pl/2018/01/24/zaproszenie-naszkolenie-dot-ustawy-o-przewadze-kontraktowejuokik/
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Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl
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Seminaria dot. rynku chińskiego
Polska Izba Mleka otrzymała od Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu (PAIH) zaproszenie do udziału
w bezpłatnych seminariach dotyczących biznesu
w Chinach, jak i biznesu z Chińczykami.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są
o
wypełnienie
stosownych
formularzy
rejestracyjnych do których linki znajdują się
na stronie Polskiej Izby Mleka.
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
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http://izbamleka.pl/2018/01/19/17370/
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Polska Izba Mleka to największa i najprężniej działająca
organizacja branży mleczarskiej
w Polsce. Głównym profilem działalności Polskiej Izby
Mleka jest wspieranie oraz promocja polskiej branży
mleczarskiej w Polsce i za granicą.
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Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów.
Przedstawione materiały mają charakter
wyłącznie informacyjny.
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