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Aktualności z życia Izby Przemysłowo – Handlowej Polska - Azja
Szanowni Państwo
Z przyjemnością przekazujemy kolejne informacje dotyczące aktualnych działań Izby. W
przypadku zainteresowania wydarzeniami nadchodzącymi 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.
Sprawy organizacyjne:
Miło nam poinformować o pojawieniu się nowej możliwości dla oficjalnych Członków
Izby: od 1 marca 2017 r. biuro Izby rozpocznie stałe funkcjonowanie w siedzibie Członka
Izby firmy Wasko S.A. (Warszawa, ulica Czackiego 7/9/11). Naszych Członków
zapraszamy do wykorzystywania naszego lokalu jako miejsca spotkań biznesowych oraz
networkingu. Udostępnienie powierzchni Członkom możliwe będzie po wcześniejszym
potwierdzeniu statusu Członka oraz uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Biura mailowo
pod adresem info@polandasia.com


Wszystkich odbiorców newslettera prosimy o pilne wypełnienie formularzy
członkowskich.



Prosimy również o uzupełnienie i przekazanie Izbie swoich prezentacji i ofert oraz o
współpracę w redagowaniu aktualności Izby poprzez nadsyłanie informacji o
wydarzeniach i działalności firm członkowskich (wyróżnienia, nagrody, udział w
targach, nowa inwestycja).



Przypominamy o obowiązkach członkowskich i wpłaceniu składki członkowskiej.

I. Aktywności Izby
Sekcja Chiny
1) Nabór na misję biznesową do Ningbo, Chiny w czerwcu 2017 r.
Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór uczestników do misji biznesowej na Targi w
Chinach w mieście Ningbo (8-12 czerwca 2017 r.). Firmy zainteresowane uczestnictwem w
misji zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału poprzez wypełnienie załączonej ankiety.
Uzupełnione formularze prosimy kierować na adres Szefa Sekcji Chińskiej Izby, Pana Felixa
Wanga (felix@gdpoland.pl), który zbiorczo przekaże je organizatorom Targów a następnie
będzie odpowiedzialny za koordynację kontaktu z partnerem chińskim.
Sugerujemy wstępne zamówienie modułu podstawowego, ponieważ gwarantuje ona udział w
wynegocjowanych przez Izbę spotkaniach B2B.
Informujemy także, że przedstawiciele Targów wraz z grupą chińskich przedsiębiorców
przyjadą do Polski na początku kwietnia. Prosimy o nadsyłanie potwierdzenia
zainteresowaniem udziału w rozmowach i spotkaniach na adres info@polandasia.com
2) Kończymy nabór na targi w Henan i spotkania B2B w ramach China International
Investment & Trade Fair
W imieniu ważnego partnera z Chin przypominamy o możliwości wzięcia udziału w
spotkaniach B2B, które odbędą się w marcu 2017 roku w Zhengzhou w prowincji Henan
w Chinach. Spotkania towarzyszą Targom China International Investment & Trade Fair.
Ostatnie zgłoszenia do udziału w wyjeździe na targi przyjmowane będą do 10 marca 2017
roku.
Przedsiębiorstwa biorące udział w spotkaniach ‘jeden-na-jeden’, będą także miały okazję do
zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi inwestycji klimatycznych, usług finansowych oraz
planów rozwoju prowincji Henan. W spotkaniach preferowani będą przedsiębiorcy z dziedzin
takich jak: rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, przemysł maszynowy, biofarmacja,
technologia informatyczna, opieka medyczna i geriatryczna, efektywność energetyczna i
ochrona środowiska, turystyka i edukacja, nowe źródła energii oraz nowe materiały.
Organizator przewiduje, że w spotkaniach udział weźmie ponad 600 przedsiębiorców
chińskich oraz ponad 200 przedsiębiorców z Europy, Ameryki, Australii i Wschodniej Azji.
Organizator pokrywa koszty uczestnictwa, noclegu oraz wyżywienia podczas spotkań.

3) Spotkanie z Prezydentem Łodzi w sprawie powstania Centrum Logistycznego
Jedwabnego Szlaku w aglomeracji łódzkiej
Pod koniec lutego 2017 r. Prezes Izby spotkał się z Prezydentem Łodzi w sprawie podjęcia
działań usprawniających budowę centrum logistycznego mającego kluczową rolę dla
pozycji Polski na Jedwabnym Szlaku. Negatywna decyzja w sprawie przekazania do strefy
ekonomicznej terenów pod Centrum Logistyczne Łódź Chiny wywołała szybką reakcję strony
chińskiej. Chengdu zamknęło swoje przedstawicielstwo w Łodzi.
Po wypowiedziach Antoniego Macierewicza i braku stanowczej decyzji Wicepremiera
Morawieckiego oraz Rządu Polski wieloletni wysiłek władz Miasta i Województw Łódzkiego
został zmarnowany. Miasto w chwili obecnej nie dysponuje przy szlaku kolejowym terenami
publicznymi na których można pobudować Centrum Logistyczne. Jedyne potencjalnie
wskazane tereny posiada PKP. Niestety ani kierownictwo ŁSSE ani kierownictwo PKP a tym
bardziej rząd unikają wypowiedzenia się w sprawie deklarowanej wobec strony chińskiej
priorytetowej i potrzebnej inwestycji. Prezes Izby jest w stałym kontakcie z Prezydentem Łodzi
oraz będzie interweniował w tej istotnej dla gospodarki inwestycji.

4) Polsko – Chiński mikser biznesowy z K&L Gates
W dniu 28 lutego 2017 r. partnerzy polskiego biura K&L Gates i kierownictwo Łódzkiej
Strefy Ekonomicznej zorganizowali Polsko - Chiński Mikser Biznesowy. Gościem
honorowym była Przedstawicielka Ambasady CHRL w Polsce, odpowiedzialna za stosunki
gospodarcze pomiędzy Europą i CHRL.
Ponad 120 uczestników Miksera Biznesowego zapoznało się z Prezentacjami Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Prezesa Izby Janusza Piechocińskiego i wzięło udział w
dyskusji panelowej na temat aktualnych stosunków polsko – chińskich. Wśród znamienitych
gości byli także liczni przedstawiciele świata biznesu i polityki. Relacja fotograficzna dostępna
jest na stronie Izby. O kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Izbę i K&L Gates
będziemy informować na bieżąco w newsletterach i na stronie Izby.

5) Aktualne zapytania inwestorów z Chin
Izba prowadzi negocjacje z partnerami z Chin w sprawie eksportu do tego kraju wyrobów
ciastkarskich, mleka UHT, wód mineralnych i soków owocowych.
Do Izby napłynęły tez zapytania potencjalnych inwestorów z Chin: jeden z naszych partnerów
poszukuje terenu przemysłowego dla budowy nowej fabryki z branży tworzyw sztucznych
powyżej 7 ha powierzchni z dostępem do gazociągu i możliwością poboru kilkunastu MW

energii elektrycznej. W przypadku zainteresowania współpracą z chińskimi partnerami
prosimy o kontakt na adres info@polandasia.com
6) Nowy istotny Partner na Jedwabnym Szlaku – Rumunia
W dniu 10 lutego 2017 r. Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja i Instytut
Bezpieczeństwa Biznesu zorganizowały spotkanie z Panem Ludwikiem Sobolewskim,
Prezesem Giełdy w Bukareszcie.
W spotkaniu wzięły udział firmy z sektora inwestycyjnego, budownictwa, energetyki,
przetwórstwa spożywczego i transportu. W czasie owocnej debaty omówiono m.in. stan i
perspektywy rozwoju rumuńskiej gospodarki, sytuacje na rynku bankowo-finansowym,
otoczenie funkcjonowania biznesu i możliwości inwestycyjne, zapowiedzi polityki
gospodarczej nowego rządu, napływ kapitału do Rumunii, możliwości ekspansji dla polskich
firm oraz możliwości współpracy spedycji, transportu i logistyki w wymianie handlowej
Chiny - Europa.
Rumunia jest jednym z ważniejszych kierunków ekspansji inwestycyjnej polskich
przedsiębiorstw. W Rumunii zarejestrowanych jest ponad 800 polskich firm, wg danych
rumuńskiego banku centralnego łączne zaangażowanie polskiego kapitału wyniosło ponad
300 mln euro. Jednym z największych polskich inwestorów w Rumunii jest firma Tymbark
Maspex. Dotychczasowe inwestycje Grupy Maspex w Rumunii szacowane są na 100 mln EUR.
Porównywalna jest wartość inwestycji w Rumunii grupy Ciech. Wśród największych polskich
inwestycji w Rumunii należy również wymienić inwestycje takich firm jak: Getin Holding,
Orlen Asfalt (największy dostawca asfaltu do Rumunii, posiadający terminal kolejowy w woj.
Prahova), CanPack, Asseco czy Selena Romania SRL i grupa Atlas.
Rumunia staje się istotny graczem na arenie relacji nowego jedwabnego szlaku. W
przyszłości Izba planuje rozwój spotkań na linii Polska – Rumunia o których będzie
sukcesywnie informować.

Sekcja Bliski Wschód
1) Spotkanie z Ambasadorem Iranu oraz omówienie aktualnych wyzwań
gospodarczych na linii Polska - Iran
W lutym 2017 r. Prezes Izby odbył spotkanie z ambasadorem Iranu, Jego Ekscelencją
Panem Raminem Mehemanparastem. Podczas spotkania omówiono szereg aktualnych
wyzwań w relacjach gospodarczych na linii Polska – Iran, w tym m.in.

- brak konsensusu w działaniach pomiędzy KUKE i BGK w zakresie przyznawania gwarancji
i ubezpieczeń w exporcie
- zagadnienie dostaw ropy irańskiej do Lotosu i Orlenu
- wyzwania związane z uzyskaniem zgody na możliwość poszukiwania i eksploatacji gazu na
terenie Iranu dla PGNIG
- działania Iranu związane z priorytetyzacją dostaw w obszarze rolnictwa i przetwórstwa oraz
polskiej techniki i technologii
Podczas owocnego spotkania strony ustaliły współpracę pomiędzy przedstawicielstwem
Ambasady oraz Izbą. W tym roku Izba zorganizuje m.in. spotkanie z polskimi
touroperatorami w celu promocji turystyki w Iranie. Dodatkowo, Izba wraz z Rektorem
SGH przygotuje Dzień Irański.
W obszarze nawiązywania stosunków biznesowych Izba rozpocznie przygotowywanie
zbiorczej oferty polskich firm techniki rolniczej i spożywczej. Zainteresowanych
współpracą z Izbą w tym obszarze prosimy o kontakt na adres info@polandasia.com
Zachęcamy również do przygotowania tematów biznesowo - gospodarczych na przyszłe
spotkania z Ambasadorem Iranu w Polsce.

Business Case Członka Izby: Spotkanie z kierownictwem Horus Energy
Członek Izby firma Horus Energy jest zainteresowana podpisaniem dużego kontraktu na
export i montaż agregatów prądotwórczych w Iranie. Aktualną barierą jest brak
jednoznacznych decyzji gwarantujących płatności.
KUK i BGK w związku ze zmianami kadrowymi i złożonością relacji na linii Bank Centralny
Iranu - NBP nie wypracowało jeszcze ostatecznej decyzji. Iran w zakresie uruchomienia
dużych programów poszukiwania i eksploatacji surowców potrzebuje co najmniej
kilkuset dużej mocy agregatów prądotwórczych. Firma aktualnie pracuje wraz z polskimi
instytutami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami agregatów prądotwórczych i
możliwością wykorzystania nowych paliw w zakresie uzyskiwania energii. Rozmowy na linii
Ambasada – Izba mają na celu ułatwienie wypracowania potencjalnych rozwiązań i
ułatwień dla Horus Energy.

2) Promocja polskich jabłek dwukolorowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Ambasada RP w Abu Zabi poinformowała, że od 9 lutego br. w wybranych supermarketach
w Dubaju, Abu Zabi i Szardży (Choithrams, Emirates Cooperative Society, Abu Dhabi
Cooperative Society, West Zone, 7-Eleven, SPAR, Carrefour, Geant, ZOOM, Al Maya), w

ramach kampanii promocyjnej „Europejskich jabłek dwukolorowych”, odbywać się
będzie degustacja słodko-kwaśnych jabłek z polskich sadów (m.in.: Gala, Red Jonaprince,
Idared, Gloster, Ligol), informuje Unia Owocowa.
Pierwsza degustacja odbyła się dnia 9 lutego br. w DEC Marina Choithram przy Dubai Marina
Mall, DEC Tower. Koordynatorem projektu jest p. Maciej Białko, Executive Director Infinity
Media Middle East FZ LLC w Dubaju, we współpracy z WPHI Ambasady RP w Abu Zabi.
Kampania promocyjno-informacyjna „Europejskie jabłka dwukolorowe” - prowadzona
na bazie umowy zawartej dnia 28 lipca 2014 r., między Agencją Rynku Rolnego a
konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia
Owocowa” i Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej - jest realizowana w Państwie
Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Chińskiej Republice Ludowej.
Strategia promocyjna w PZEA obejmuje świeże jabłka dwukolorowe uprawiane na
terenie Europy, w tym w polskich sadach, w których korzysta się nie tylko z uznanych
metod o wieloletnich tradycjach, ale i najnowszych rozwiązań technologicznych.
Ambasada RP w Abu Zabi zamierza wdrożyć kampanię w bieżących działaniach
promocyjnych (dogodną okazją będzie także przyjęcie z okazji święta narodowego w dniu 3
maja br.), które z pewnością wesprze także dedykowane stanowisko ds. rolnych w strukturze
placówki.
Uwarunkowania geograficzne i społeczno-ekonomiczne, jak również różnicowana
struktura demograficzna w PZEA (ponad 200 narodowości) sprawia, iż kraj ten
importuje 85 proc. spożywanych produktów spożywczych z różnych kierunków świata.
Sektor spożywczy oraz gastronomiczny należy do najszybciej rozwijających się gałęzi
gospodarki w PZEA (ich wartość wynosi kilkadziesiąt mld USD rocznie). Zapotrzebowanie na
świeże owoce i warzywa na rynku emirackim konsekwentnie wzrasta i jest też efektem
kampanii społecznych dot. zdrowego stylu życia, a zarazem ewolucyjnej zmiany nawyków
żywieniowych mieszkańców regionu, których podstawę stanowiły kaloryczne posiłki
wysokobiałkowe (mięso czerwone i białe, ryby, owoce morza, jajka, zboża).
Więcej szczegółowych informacji na stronie unii owocowej www.uniaowocowa.pl oraz
www.uae.trade.gov.pl
Izba Przemysłowo – Handlowa Polska – Azja aktywnie współpracuje z przedstawicielami
sadownictwa polskiego w promocji polskich towarów oraz organizacji udziału
przedstawicieli sadownictwa polskiego na międzynarodowych targach spożywczych w
Azji. Informacje o możliwości uczestnictwa w targach i promocji produktów umieszczane są
regularnie na stronie Izby oraz w newsletterze.

Sekcja Unia Celna i WNP

1) Spotkania z przedstawicielami biznesu białoruskiego w Warszawie
W ubiegłym miesiącu Izba sukcesywnie kontynuowała udział członków Izby w
spotkaniach z działem ekonomicznym Ambasady Białorusi w Polsce. Omówiliśmy
możliwości współpracy w przemyśle chemicznym, materiałów budowlanych i przemysłu
drzewnego. Polskie firmy rodzinne coraz częściej szukają nowych możliwości inwestycyjnych
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Brześciu. Spotkania przedstawicieli Ambasady,
białoruskich i polskich przedsiębiorców obejmowały:
Biznesowe spotkanie robocze w dniu 1 lutego 2017 r. na którym omówione były warunki
handlowo - gospodarczej i inwestycyjnej współpracy z Republiką Białoruś i Brzeskim
obwodem oraz kwestie kooperacji przemysłowej i współpracy w dziedzinie produkcji
rolno - spożywczej. W spotkaniu wzięli udział zastępca Przewodniczącego Izby
Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi Pan Bolesław Pirsztuk,
Przewodniczący Komisji do spraw Międzynarodowych Izby Reprezentantów Zgromadzenia
Narodowego Republiki Białorusi Pan Walery Woroniecki i zastępca Przewodniczącego
Brzeskiego Komitetu Wykonawczego Pan Andrej Klec oraz polscy przedsiębiorcy i
przedstawiciele samorządów gospodarczych.
Z kolei w dniu 22 lutego 2017 r. w Warszawie z wizytą roboczą na zaproszenie służby
handlowej Ambasady Białorusi w Polsce przebywali dyrektorzy dużych białoruskich firm
budowlanych „Trest Belsantechmontaż № 1” oraz „Belzarubieżstroj” Pan Wiaczesław Zotow
oraz Pan Witalij Bondaryk. Kierownicy obydwu przedsiębiorstw wystąpili z propozycją
organizacji spotkania merytorycznego w Ambasadzie Białorusi w Polsce z
przedstawicielami polskich firm budowlanych. Podczas rozmów były poruszone kwestie
dwustronnej współpracy, możliwości udziału białoruskich specjalistów w realizacji
projektów w sektorze budowlanym w Polsce, a także dalsze kroki i kierunki rozwoju
współpracy. W spotkaniu uczestniczyło kilka firm członków Izby.
„Trest Belsantechmontaż № 1” (http://www.trest.by) specjalizuje się w montażu oraz
naprawach systemów ogrzewania centralnego, wodociągów zimnej i gorącej wody,
zagospodarowania ściekami, wentylacji oraz klimatyzacji powietrza, zaopatrzenia w gaz.
Zakłady produkcyjne i zaplecze techniczne trzech fabryk pozwalają produkować stalowe
budowlane konstrukcji i wyroby, cysterny, pojemniki, kontenery, listkowe wymienniki ciepła,
kotły, węzły i części do systemu ogrzewania.
„Belzarubieżstroj” (ЗАО «Белзарубежстрой», http://bzs.by) specjalizuje się w projektowaniu
oraz budowie mieszkalnych, administracyjnych (biurowych), rolnych, energetycznych czy
przemysłowych budynków i obiektów. Na każdym etapie projekty realizują się pod kontrolą
doświadczonych architektów, inżynierów-projektantów, konstruktorów i technologów.
Przedsiębiorstwo wykorzystuje technologii energooszczędne zarówno na Białorusi jak i w

innych krajach. Przy organizacji prac za granicą uwzględniają się miejscowe warunki (klimat,
tradycji architektoniczne, obyczaje).
Jeśli są Państwo zainteresowani przyszłymi spotkaniami z przedstawicielami biznesu
białoruskiego prosimy o kontakt na adres info@polandasia.com

2) Spotkanie z Wiceministrem Gospodarki Narodowej Kazachstanu
W lutym 2017 r. Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew w specjalnym apelu do
narodu, zapowiedział realizację projektów związanych ze stworzeniem szeregu
przedsiębiorstw finansowanych ze wspólnego chińsko-kazachskiego funduszu
inwestycyjnego. Ma to zaowocować m.in. powstaniem 20 tys. nowych miejsc pracy.
Te działania powinny zdaniem Nazarbajewa, pomóc w osiągnięciu priorytetowego celu
kraju jakim jest znalezienie się wśród 30 czołowych państw świata. Kolejne wymienione
przez kazachskiego prezydenta priorytety to: walka z korupcją, wsparcie gospodarki oraz
zwiększenie zaufania obywateli wobec systemu wymiaru sprawiedliwości.
W ramach zapowiadanych zmian i planów implementacji nowej polityki, Prezes Izby
spotkał się z Wiceministrem Gospodarki Narodowej Kazachstanu Panem Serikem
Żumangarinem. Podczas spotkania rozmawiano o relacjach małej i średniej
przedsiębiorczości obu krajów, klimacie inwestycyjnym i wymianie handlowej. W
Kazachstanie trwa debata nad nowym kształtem polityki gospodarczej w tym klimacie dla
przedsiębiorczości szczególnie małej i średniej.
Wraz z Profesorem SGH Jerzym Witoldem Pietrewiczem Izba przedstawiła delegacji
administracji otoczenia biznesu z Kazachstanu polskie doświadczenia z okresu
transformacji biznesu w ostatnich latach. Izba pozostaje w stałym kontakcie z
przedstawicielami administracji Kazachstanu i wspiera wsparciem w doradztwie z
obszaru dobrych praktyk w MŚP.

Sekcja ASEAN - Wietnam
W lutym w Wietnamie przebywał szef Sekcji Wietnam Izby Przemysłowo - Handlowej
Polska - Azja, Pan Hoang Xian Khang. W programie Jego wizyty były spotkania w
ministerstwach gospodarczych oraz zebranie informacji o stanie przygotowań
przedsiębiorczości wietnamskiej do wejścia w życie Umowy o Wolnym Handlu pomiędzy
Wietnamem i UE. Szef Sekcji zabrał ze sobą kilkadziesiąt ofert polskiej
przedsiębiorczości. W czasie wizyty poszukiwał też potencjalnych partnerów w produkcji
maszyn i urządzeń rolniczych i dla przemysłu spożywczego.

W wyniku spotkań Izba stworzyła portfolio ofert współpracy z największymi
państwowymi firmami sektora techniki rolniczej i transportowej. Pod koniec marca Izba
zorganizuje spotkanie z szefem Sekcji na którym przedstawimy rezultaty wyjazdu. Więcej
informacji o spotkaniu dostępne będzie na stronie Izby.
Z Izbą oficjalnie rozpoczęła współpracę EU-Vietnam Consulting Group. EVCG jest
globalną firmą konsultingową, która doradza firmom, rządom i organizacjom ze
szczególnym naciskiem na region UE i Wietnamu. Celem jest wspieranie klientów w
osiąganiu lepszych wyników, pomagając im w realizacji kluczowych celów m.in. w
strategicznej ekspansji w Europie i Azji.
Do wykonania powyższych celów potrzebny jest odpowiedni zespół ludzi składający z
konsultantów i ekspertów z odpowiednim doświadczeniem, będący w stanie sprostać
oczekiwaniom klientów w różnych branżach i regionach. EVCG doradza wiodącym firmom
i organizacjom w ważnych kwestiach takich jak: strategia, marketing, organizacja,
restrukturyzacja, zrównoważony rozwój, inwestycje oraz fuzje i przejęcia.
Zespół Partnerów i Doradców mających ogromne doświadczenie w doradztwie
strategicznym oraz wprowadzaniu europejskich i globalnych firm na rynek wietnamski.
Przewagę firmy stanowią m.in.: znajomość rynku wietnamskiego, języka, uwarunkowań
kulturowych i biznesowych oraz baza wiedzy i bliska współpraca z kluczowymi jednostkami
związanymi z handlem i inwestycjami w Wietnamie, m.in: Ministerstwem Rolnictwa,
Ministerstwem Przemysłu i Handlu, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Izbą HandlowoPrzemysłową, Ambasadami Wietnamu i ich Departamentami Handlowymi w krajach UE,
Przedstawicielami ośrodków akademickich, Stowarzyszeniami przedsiębiorstw z różnych
branż, czołowymi firmami wietnamskimi i firmami europejskimi prowadzącymi działalność
gospodarczą w Wietnamie oraz pozostałymi organizacjami i instytucjami decyzyjnymi mające
wpływ na handel i inwestycje w Wietnamie.
Po więcej informacji na temat naszego nowego partnera zapraszamy do kontaktu:
EU-Vietnam Consulting Group (EVCG)
Email: contact@evfta.com
Website: www.ev-cg.com
Adres: The Shard, 32 London Bridge St London SE1 9SG United Kingdom
ASG Business Center, Nadrzeczna 7C Street, 05-552 Wolka Kosowska, Poland,
EU Vinhomes Times City, 458 Minh Khai Street, HBT District, Hanoi, Vietnam

II. Proponowane aktywności dla członków

1) PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DLA MŚP NA
UDZIAŁ W ASTANA EXPO ORAZ TARGACH HANNOVER MESSE
Przypominamy, że na początku 2017 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych zmieniła nazwę i formułę działania. Dotychczasowy PAIiIZ został
przekształcony w Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Nowa instytucja obok obsługi inwestycji
zagranicznych i ściągania inwestorów do Polski, ma się zajmować wspieraniem ekspansji
polskich firm za granicą. Nowa Agencja ma działać w ramach Grupy Polskiego Funduszu
Rozwoju.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie udziału
w dwóch ważnych wydarzeniach handlowych za granicą:
 Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie;
 Targach Hannover Messe 2017.
Możliwość dofinansowania odbywać się będzie poprzez konkurs Go to Brand, który zostanie
wkrótce ogłoszony. Jego budżet wynosi 50 mln zł.
Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości do dnia 13 marca 2017 r.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę PARP.
2) Spotkanie z Panem Igorem Sekretą, Radcą - Ministrem, Kierownikiem Służby
Handlowej w Ambasadzie Białorusi w Polsce
Informujemy, że w dniu 10 marca 2017 roku w Warszawie w siedzibie Izby Polska Azja
przy ulicy Czackiego 7/9/11 odbędzie się spotkanie z Panem Igorem Sekretą, Radcą Ministrem, Kierownikiem Służby Handlowej w Ambasadzie Białorusi w Polsce.
Pan Minister wraz zespołem przedstawi warunki funkcjonowania przedsiębiorczości na
Białorusi, funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych i program prywatyzacji
przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyć także będą eksperci Izby Polska Azja. Spotkanie
rozpocznie się o godzinie 11.00. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 9 marca do
godziny 15.00 na adres info@polandasia.com

3) Spotkanie biznesowe z reprezentacją przedsiębiorców chińskiego miasta Ningbo
W kwietniu 2017 r. odbędzie się spotkanie z delegacją biznesową miasta Ningbo.
Spotkanie zostanie zorganizowane przez Członka Izby firmę GD Poland reprezentującego
gospodarczą diasporę chińską w Polsce. Przedstawiciel delegacji, Pan Chen Jinjun wraz z
sześcioosobową grupą przedsiębiorców przybędzie do Polski w celu promocji współpracy
gospodarczej Chiny - Europa Środkowo – Wschodnia.
Spotkanie będzie również miało na celu promocję Targów Inwestycji i Współpracy
Gospodarczej oraz dalszego wdrażania prac związanych z pozyskiwaniem kupców i
wystawców, wspierania współpracy gospodarczo-handlowej pomiędzy miastem Ningbo a
Polską.
Podczas spotkania roboczego uczestnicy debatować będą nad potrzebą zrozumienia potrzeb
Chińskich przedsiębiorców w Europie Środkowo - Wschodniej, jak również kwestiami
dotyczącymi spotkania przedstawicieli chińskich przedsiębiorców z Europy ŚrodkowoWschodniej i udziału polskich przedsiębiorców na Szczycie w Ningbo w czerwcu 2017
roku. Szczegółowe informacje dotyczące terminu spotkania pojawią się na stronie Izby w
połowie marca.

4) Międzynarodowe forum specjalistyczne w zakresie telekomunikacji, informatyki
oraz technologii bankowych TIBO 2017 w Mińsku
W dniach 18-21 kwietnia 2017 roku w Mińsku odbędzie się międzynarodowe forum
specjalistyczne w zakresie telekomunikacji, informatyki oraz technologii bankowych
TIBO 2017. Forum to jest jednym z największych wydarzeń branżowych w krajach
Bałtyckich i WNP. Co rok TIBO przyciąga uwagę wiodących białoruskich i światowych
producentów sprzętu telekomunikacyjnego, komputerów oraz oprogramowania, systemów
bezpieczeństwa, dostawców usług w sferze IT. W roku 2016 w wystawie wzięło udział ponad
100 firm z 18 krajów.
Według programu wydarzenia zaplanowane 25 eventów w tym konferencji, stoły okrągłe,
seminaria oraz prezentacji. W ramach wystawy odbędzie się wręczenie nagród zwycięzcom
konkursu «Internet/nagroda TIBO». Dodatkowe informacje odnośnie ww. wydarzenia są
dostępne pod linkiem http://www.tc.by/exhibitions.
Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do Pani Swetłany Zylak, tel 375 17328 46 24, e-mail
zhyliak@icetrade.by.

5) Międzynarodowa specjalistyczna wystawa Ochrona zdrowia na Białorusi
W dniach 21-24 marca 2017 roku w Mińsku odbędzie się międzynarodowa specjalistyczna
wystawa Ochrona zdrowia na Białorusi. Wspomniana wystawa jest jednym z największych
wydarzeń o charakterze medycznym w kraju i tradycyjnie zrzesza światowych i
białoruskich liderów przemysłu medycznego i farmaceutycznego oraz twórców nowych
technologii diagnostyki i kuracji chorób człowieka.
W roku 2016 w wystawie wzięło udział ponad 200 eksponentów z 14 krajów, którzy
przedstawili swoje produkty i technologii w zakresie sprzętu medycznego, materiałów,
urządzeń stomatologicznych oraz wyrobów farmaceutycznych.
Ilość zwiedzających wyniosła ponad tysiąc specjalistów. W ramach wystawy w tym roku
zaplanowano forum medyczne, w ramach którego są przewidziane naukowo-praktyczne
seminaria, konferencje oraz prezentacje.
Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do Pani Swetłany Zylak, tel 375 17328 46 24, e-mail
zhyliak@icetrade.by

6) Międzynarodowa Wystawa „Astana Interior Design” 2017 w Kazachstanie
W imieniu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo - Przemysłowej serdecznie
zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu w dniach 10-14 kwietnia
2017 w Astanie. Misja odbędzie się podczas trwania międzynarodowych targów branży
wyposażenia wnętrz II edycji Kazachstańskiej Międzynarodowej Wystawy „ASTANA
INTERIOR DESIGN” 2017.
Uprzejmie informujemy, iż w roku bieżącym Wydział WPHI uczestniczyć będzie w
Międzynarodowej Wystawie „AstanaInteriorDesign`2017 z własnym stoiskiem. Zapraszamy
wszystkie zainteresowane firmy do udziału w targach. Istnieje również możliwość
bezpłatnego korzystania ze stoiska Wydziału lub przekazania do WPHI materiałów
reklamowych, w celu rozpowszechnienia podczas wystawy.
Tematyka targów:
•
Design łazienki: ceramika, technika sanitarna, ścienne i podłogowe pokrycia, meble,
dodatki i akcesoria montażowe
•
Design mebli: meble mieszkalne, biurowe, kuchenne, zabudowane meble, meble
ekologiczne, HORECA;

•
Design podłóg: kamień, ceramika, parkiet, panele podłogowe, drewno, mozaika, nowe
materiały podłogowe;
•
Wystrój architektoniczny i tekstylia: tekstylia do wyposażenia wnętrz, firany i zasłony,
obrazy, kominki;
•
Oświetlenie: żyrandole, lampy stojące, przyrządy oświetleniowe itd.;
•
Nowe technologie: najnowsze technologie, 3 D – drukarki itd.;
Informacja o targach:
•
Ponad 7000 odwiedzających
•
Państwa uczestniczące: Kazachstan, Rosja, Białoruś, Ukraina, Niemcy, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Włochy.
Kontakt: Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
tel/fax: + 48 22 630 97 82; www.pkihp.pl; http://astanainterior.kz
7) Agencja Rynku Rolnego uruchomiła nabór na misje do Algierii i Chin
Agencja Rynku Rolnego uruchomiła nabór na misje do Algierii i Chin. Koszt wyjazdu na
5 dni to około 9 tysięcy zł, ponieważ firmy płacą za organizację spotkań.
Producenci żywności mają szansę uczestniczyć w misji handlowej i promować swoją żywność
na targach zagranicznych ze wsparciem ARR. Ruszył nabór dla producentów żywności na targi
Djazagro w Algierii (8-14 kwietnia 2017 r.) i Sial China 2017 w Chinach (14-19 maja 2017 r.).
Zaskakująco wysokie są koszty podróży, wyliczone przez ARR. Przedsiębiorcy nie tylko będą
musieli pokryć ok 7,5 tys. zł kosztów podróży, ale płacą też, co jest nieczęsto spotykaną
praktyką, 2 423 zł brutto za samą organizację spotkań z B2B z importerami żywności i sieciami
handlowymi.

