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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 również 

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, a także  

na profilu Izby na Twitterze oraz Facebook’u. 

 

Powołanie Sekcji Indonezja  

Informujemy, że w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja powstała 

Sekcja Indonezja. Decyzją Zarządu Izby Przewodniczącą Sekcji została  

Pani Monika Barzyc-Denisiewicz. W kilku ostatnich miesiącach odnotowaliśmy 

istotny wzrost zainteresowania rynkiem indonezyjskim. Uczestnictwo  

w pracach Izby zadeklarowało też kilka znaczących firm indonezyjskich. 

Wielokrotnie przedstawiciele Izby spotykali się z Ambasadorem i działem 

ekonomicznym Ambasady. Prezes Izby był zaangażowany w organizację 

spotkań rządowej delegacji Indonezji z europosłami Europejskiej Partii Ludowej 

w Brukseli. 

 

Nowi członkowie Izby  

Soligrano Sp. z o.o. Sp.k. 

Soligrano to polska marka oferująca produkty ze zbóż ekspandowanych,  

które spełniają wysokie standardy jakościowe. Firma jest podmiotem 

powiązanym z OrganikAgro – największym i najnowocześniejszym 



 

 

producentem zbóż ekspandowanych w Polsce. Nowoczesny i wydajny zakład 

produkcyjny umożliwia firmie prowadzenie działań pod własną marką 

skierowanych do klientów detalicznych oraz hurtowych, a także produkcję  

w ramach działań z zakresu private label. Soligrano dynamicznie wprowadza 

nowości produktowe – mieszanki muesli, kasze bio, płatki owsiane i orkiszowe, 

naturalne dodatki do żywności oraz gotowe mieszanki do przygotowywania 

m.in. vege burgerów, racuchów czy shaków. 

Gotowość do współpracy, partnerstwo projektowe oraz elastyczność i odwaga 

w realizacji przedsięwzięć, to cechy, które doskonale charakteryzują Soligrano. 

 

Więcej informacji o Soligrano znajdą Państwo pod adresem: 

http://www.soligrano.pl/.  

 

Sekcja Chiny 

9 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbyło się spotkanie  

z przedstawicielem firmy z Grupy Chinatrans, która uruchomiła połączenie 

kolejowe z granicy chińsko-wietnamskiej do Małaszewicz. 

17 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie w sprawie eksportu polskich 

kosmetyków do Chin, logistyki dostaw i weryfikacji wiarygodności partnerów 

oraz zapewnienia płatności. Izbę reprezentowali Prezes Piechociński i Prezes 

Simed Construction. 

17 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Vindexus odbyło się spotkanie koordynacyjne w zakresie 

planowanych na wrzesień szkoleń dla firm kapitału azjatyckiego operujących  

w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej. 

27 sierpnia 2018 r.  

Prezes Piechociński w siedzibie GD Poland spotkał się z prezesem Hanem 

Baohua, omówiono stan przygotowań do szkoleń dla przedsiębiorców 

azjatyckich w Wólce Kosowskiej, wrześniową wizytę kierownictwa miasta Cixie 

http://www.soligrano.pl/


 

 

oraz Yantee, a także posiedzenie inauguracyjne Chińsko-Polskiej Izby 

Gospodarczej, której Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja jest honorowym 

członkiem. 

28 sierpnia 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie ze Sławomirem Majmanem, wieloletnim szefem PAIZ, 

aktualnie współpracownikiem DENTONS w sprawie przebiegu Szczytu 16+1  

w Sofii.  

 

Sekcja ASEAN 

 

17 sierpnia  2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie, na którym omówiono przygotowania 

do wyjazdu przedstawicieli Izby do Wietnamu. 

23 sierpnia 2018 r.  

Odbyło się spotkanie Sekcji ASEAN, na którym omówiono możliwości sprzedaży 

polskiej żywności do Wietnamu, szkolenia dla przedsiębiorców wietnamskich 

funkcjonujących w Warszawie i na Mazowszu, stan przygotowań do kolejnej 

wizyty przedsiębiorców z Wietnamu w Polsce. Przewodniczący sekcji  

na początku września udaje się do Wietnamu, aby poszerzyć naszą wiedzę  

o warunkach importu pracowników z Wietnamu do Polski. Informujemy,  

że otrzymaliśmy ofertę współpracy w tym zakresie od Rządowej Agencji  

z Hanoi. Przewodniczący Sekcji przeprowadzi też rozmowy w sprawie dostaw 

na wietnamski rynek naszych kosmetyków i żywności bio. 

 

Sekcja Indie 

8 sierpnia 2018 r.  

W Krakowie Prezes Piechociński spotkał się z firmami z sektora BPO kapitału 

indyjskiego i amerykańskiego. Omówiono możliwości pozyskania informatyków 

z Indii, Sri Lanki, Wietnamu i Indonezji do pracy w Polsce. Prezes Piechociński 

przedstawił możliwości współpracy z klastrem informatycznym z Białorusi - 

Centrum IT. 



 

 

13 sierpnia 2018 r.  

Odbyło się spotkanie z importerami z Indii w sprawie dostaw polskiego jabłka 

do Indii.  

14 sierpnia 2018 r.  

Prezes Izby, przedstawiciel PFC i przedstawiciele firmy kapitału indyjskiego 

wizytowali w powiecie grójeckim grupy producenckie jabłek ze Stowarzyszenia  

Unia Owocowa. W zeszłym roku do Indii wyeksportowano prawie 6 tysięcy ton 

jabłek. Nowy członek Izby LVMG nawiązał relacje z firmami hurtowymi  

i sieciami handlowymi w kilku indyjskich stanach. W obecnej sytuacji wojny 

handlowej rynek indyjski wyrasta na najbardziej interesujący w eksporcie 

polskich jabłek. Izba i jej przedstawiciele opracowują całościową ofertę 

organizacji dostaw do indyjskich portów. 

17 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie, jak zorganizować transporty polskich 

owoców i warzyw do Indii i Singapuru. 

 

Sekcja Unia Celna – Azja Centralna 

2 sierpnia 2018 r.  

w siedzibie Izby miało miejsce spotkanie Zbigniewa Sadeckiego z firmy „Mebis” 

oraz kierownictwa Sekcji Unia Celna w sprawie możliwości tworzenia 

przedstawicielstw polskich firm z sektora usług finansowych na terenie 

Białorusi i  Kazachstanu. 

Przewodniczący Sekcji omówił współorganizowane przez Izbę spotkanie  

z przedsiębiorcami z Uzbekistanu, które odbyło się w lipcu br. w Ambasadzie 

tego kraju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16 firm-członków Izby. 

W siedzibie Ambasady Białorusi Prezes Piechociński i szef Sekcji spotkali się  

z nowym kierownictwem Departamentu Ekonomicznego Ambasady. 

Omówiono zasady współpracy i nowe rozwiązania dla inwestorów na Białorusi.  



 

 

 

6 sierpnia 2018 r.  

Odbyło się spotkanie Sekcji Unia Celna w sprawie eksportu części 

motoryzacyjnych na rynki Unii Celnej. 

10 sierpnia 2018 r.  

Prezes Piechociński, Szef Sekcji Czesław Skarzyński i przedstawiciel Vindexusa  

w Ambasadzie Białorusi omówili warunki wejścia na rynki Unii Celnej polskich 

firm oferujących usługi finansowe (ubezpieczenia, pomoc prawna  

i inwestycyjna, wierzytelności).  

20  sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji Unia Celna, omówiono stan 

przygotowań do spotkań z rosyjskim biznesem z Petersburga i Królewca. 

21 sierpnia 2018 r. 

Szef Sekcji towarzyszył przedstawicielom rosyjskiej Spółki Akcyjnej „Inwestycje, 

Inżynieria. Budowa” w spotkaniach z firmami budowlanymi w Bydgoszczy.  

22-23 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby delegacja kierownictwa Spółki Akcyjnej „Inwestycje, Inżynieria. 

Budowa” spotykała się z przedstawicielami polskiego sektora budowlanego. 

Firma АО “Инвестиции. Инжиниринг. Строительство” Spółka akcyjna 

"Inwestycje. Inżynieria. Budowa„ zainteresowana jest współpracą z czołowymi 

polskimi firmami rynku budowlanego, także wspólnymi przedsięwzięciami  

na rynkach trzecich. Wizytówką firmy są wielkie realizacje w inwestycjach 

wodnych, drogowych i portowych. 

 

Rosyjscy przedsiębiorcy wraz z radcą handlowym Ambasady Rosyjskiej  

w Warszawie spotkali się z: szefami Kongresu Drogowego, Korporacji Unibud, 

Prezesem Rubau Polska, Prezesem Mirbud.  Omówiono możliwości współpracy 

na terenie Polski i krajów Unii Celnej. Rosyjska firma chce zakupić w Polsce 

wyposażenie dla terminali portowych  i zamówić w polskich stoczniach barki  



 

 

do robot pogłębiarskich. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt  

na adres:  info@polandasia.com. 

 

27 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z wiceprezesem Polfrost Tomaszem 

Szyszką w sprawie sytuacji w terminalach granicznych z Rosją, Białorusią  

i Ukrainą. 

 

Sekcja Indonezja 

17 sierpnia 2018 r.  

W rezydencji Ambasadora Indonezji w Warszawie odbyły się uroczystości 

rocznicy powstania Republiki Indonezji. W spotkaniu Izbę reprezentowali 

Prezes i Dyrektor Biura. Prezes Piechociński omówił działania Izby  

z Ambasadorami Uzbekistanu, Niemiec oraz Sri Lanki. 

24 sierpnia 2018 r. 

Pan Ambasador Peter Gontha zaprosił do swojej rezydencji w Warszawie  

na robocze śniadanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele URSUS.SA, Pronar Narew, WASKO 

S.A., Morskiej Agencji Gdynia, Polish Forwarding Company, Energotherm, 

Horus-Energia oraz WhyNotTravel. W śniadaniu wzięli udział także Prezes  

i Dyrektor Izby, Przewodnicząca Sekcji Indonezja Pani Monika Barzyc-

Denisiewicz i dyplomaci z Departamentu Ekonomicznego Ambasady Indonezji. 

Pan Ambasador zaprosił firmy Izby na Targi Indonesia 2018 w październiku. 

Omówiono planowaną wizytę Gubernatora Lombok i kierownictwa linii 

lotniczej Garuda w Polsce. Firmy przedstawiły swoją ofertę dla przedsiębiorców 

indonezyjskich. Prezes Piechociński omówił nowe szanse w relacjach  

z Indonezją, które tworzą nowe porozumienia o wolnym handlu Unii 

Europejskiej z Japonią i Wietnamem. Uzgodniono uruchomienie poprzez Izbę 

programu staży przedstawicieli uczelni i firm indonezyjskich w polskich 

przedsiębiorstwach. 

Zainteresowanych przyjęciem na 1-3 miesięcy inżynierów i absolwentów 

uczelni indonezyjskich prosimy o kontakt na adres: info@polandasia.com.  

mailto:info@polandasia.com
https://www.facebook.com/hashtag/wasko?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD2AZce3VD4hpGG1jIQeNhEnkNediMuCkyAYd0hOejlDmG3a3rnnO8ogjCr8ex_wkgobxYmUGTQsCaejMaJwwEbkuyuhz6BSr2muv_fhmBoAOLcxuG7OmVVCXU9FQMYg1WdhrY&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/morskaagencjagdynia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD2AZce3VD4hpGG1jIQeNhEnkNediMuCkyAYd0hOejlDmG3a3rnnO8ogjCr8ex_wkgobxYmUGTQsCaejMaJwwEbkuyuhz6BSr2muv_fhmBoAOLcxuG7OmVVCXU9FQMYg1WdhrY&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/energotherm?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD2AZce3VD4hpGG1jIQeNhEnkNediMuCkyAYd0hOejlDmG3a3rnnO8ogjCr8ex_wkgobxYmUGTQsCaejMaJwwEbkuyuhz6BSr2muv_fhmBoAOLcxuG7OmVVCXU9FQMYg1WdhrY&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/horusenergia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD2AZce3VD4hpGG1jIQeNhEnkNediMuCkyAYd0hOejlDmG3a3rnnO8ogjCr8ex_wkgobxYmUGTQsCaejMaJwwEbkuyuhz6BSr2muv_fhmBoAOLcxuG7OmVVCXU9FQMYg1WdhrY&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/whynottravel?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD2AZce3VD4hpGG1jIQeNhEnkNediMuCkyAYd0hOejlDmG3a3rnnO8ogjCr8ex_wkgobxYmUGTQsCaejMaJwwEbkuyuhz6BSr2muv_fhmBoAOLcxuG7OmVVCXU9FQMYg1WdhrY&__tn__=K-R
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Sekcja Kraje Arabskie 

6 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firm 

projektujących i wykonujących klimatyzacje i systemy wentylacyjne. Omówiono 

możliwości eksportowe do Krajów Arabskich.  

16 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Prezesem Polsko-Irańskiej Izby 

Gospodarczej, omówiono sytuację polskich firm w Iranie w związku  

z napięciami politycznymi i groźbą sankcji amerykańskich. Podjęto decyzję  

o powołaniu w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Sekcji Iran,  

na czele której stanie Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej. 

17 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby omówiono stan przygotowań do wyjazdu przedstawicieli Izby 

do Iraku.  

22 sierpnia 2018 r.  

Przewodniczący Sekcji przedstawił wyniki misji gospodarczej do Jordanii i Iraku. 

Do Izby akces zgłosiło 9 firm kapitału irackiego. 5 z nich ma swoje 

przedstawicielstwa w ZEA, Arabii Saudyjskiej i Turcji. Firmy z Iraku bardzo 

interesują się polska żywnością , technika rolniczą i przetwórstwem żywności. 

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt na info@polandasia.com. 

27 sierpnia 2018 r. 

W Sulejówku odbyło się spotkanie Prezesa Izby z kierownictwem Horus-

Energia. W związku z konsekwencjami napięć handlowych  w relacjach z Iranem 

Horus Energia intensyfikuje swój aktywność w Arabii Saudyjskiej, Jordanii  

i Iraku. Omówiono akcję promocyjną Horus-Energia do Kazachstanu  

i Uzbekistanu oraz krajów na Kaukazie.  
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Sekcja Kapitał Ludzki 

Nawiązano kontakty z rządowymi Agencjami Eksportu pracowników z Filipin  

i Wietnamu.  

 

Sekcja TSL 

Członkowie Sekcji na bieżąco uczestniczyli w spotkaniach z rosyjskimi, 

białoruskimi i chińskimi firmami transportowymi. 

28 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby omówiono możliwości w transporcie polskich owoców  

i warzyw do Azji. Izba przygotuje w tej sprawie raport analizujący oferty 

transportowe z polskich portów, Hamburga i portów na Morzy Śródziemnym. 

W spotkaniu uczestniczyli specjaliści ze spółek transportowych. 

 

Inne wydarzenia 

3 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami InterCars S.A. w sprawie ekspansji eksportowej firmy  

do krajów azjatyckich.  

10 sierpnia 2018 r.  

Prezes Piechociński spotkał się z Zarządem Banku Spółdzielczego w Piasecznie, 

gdzie omówiono możliwości wykorzystania polskich doświadczeń  

w finansowaniu małej przedsiębiorczości w krajach Azji Centralnej  

19 sierpnia 2018 r.  

Prezes Piechociński był gościem Redakcji TOK FM Gospodarka. Przedstawił 

konsekwencje narastającej wojny handlowej dla polskiej gospodarki. 

 

 



 

 

27 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby Prezes Piechociński spotkał się z wiceprezydentem Związku 

Pracodawców Przedsiębiorcy.Pl Piotrem Podgórskim - Ogólnopolska Federacja 

Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. 

Przedsiębiorcy.pl to partner Izby. Omówiono współpracę i pilną potrzebę 

organizacji spotkań informacyjnych dla zrzeszonych w Związku polskich firm  

w sprawie możliwości współpracy z firmami z rynków krajów azjatyckich. 

28 sierpnia 2018 r.  

W siedzibie Izby Prezes Piechociński spotkał się z Prezes Gabryszewską. 

Omówiono możliwości popularyzacji najnowszych osiągnieć naszych firm  

w zakresie trwałego zagospodarowania odpadów. 

 

Zaproszenia 

11 września 2018 r.  

Odbędzie się spotkanie z delegacją miasta Yantee, odpowiednikiem polskiego 

Grójca w produkcji jabłek. Podczas wizyty delegacji odbędzie się również  

wizytacja polskich grup producenckich w powiecie Rawa Mazowiecka i Grójec.  

20 września 2018 r.  

2018 China (Shenzhen) - Poland (Warsaw) Investment & Cooperation Seminar 

W imieniu Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego (CCPIT) zapraszamy  

na Seminarium 2018 China (Shenzhen) - Poland (Warsaw) Investment  

& Cooperation Seminar.  

Wydarzenie to odbędzie się 20.09.2018 (czwartek) w godzinach 9:30 - 12:00  

w hotelu Westin przy al. Jana Pawła II 21 w Warszawie. 

Celem seminarium jest stworzenie platformy dla nawiązania współpracy 

między przedsiębiorcami z Chin, dokładniej z miasta Shenzhen i z Polski. 

Seminarium organizowane jest przez Polsko-Chińką Radę Biznesu  

we współpracy z CCPIT oraz Stowarzyszeniem Inwestycji Zagranicznych  

i Promocji "Invest Shenzhen". 



 

 

Zgłoszenia prosimy  przesyłać mailowo na adres czajka@ccpit.org) do dnia 

14.09.2018 (piątek) 

 

22 września 2018 r.  

Wystąpienie Prezesa Piechocińskiego na I posiedzeniu Polsko-Chińskiej Izby 

Gospodarczej. 

30.01-1.02.2019 r. Misja do Japonii dla MŚP i klastrów z branży 

nanotechnologii 

Zapraszamy firmy i klastry aktywne w branży nanotechnologii do udziału  

w misji do Japonii, która odbędzie się w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2019 r., 

podczas międzynarodowych targów i konferencji 'nano tech 2019' w Tokio. 

Organizatorem misji jest EUJCIC - EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, 

należący do Enterprise Europe Network. 

Do udziału w misji zaproszeni są przedstawiciele MŚP i klastrów branży 

materiałowej, pomiarowej, produkcyjnej i wszystkich dziedzin, gdzie 

zastosowanie znajdują rozwiązania nanotechnologiczne. 

Członkowie misji będą mieli możliwość m.in.: 

• wystawić się na targach 'nano tech 2019' w Tokio, 

• poznać branżę nanotechnologii w Japonii, 

• nawiązać nowe kontakty, 

• uczestniczyć w bilateralnych spotkaniach. 

EUJCIC pokrywa koszty związane z organizacją misji, takie jak koszty wynajmu 

stoiska, dostępu do systemu umawiania spotkań, tłumaczeń ustnych itp. Koszty 

organizacji misji są finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Uczestnicy pokrywają koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia. 

Termin rejestracji mija 4 października 2018 r. 

Więcej informacji nt. misji, w tym szczegółowe kryteria udziału, znajdą Państwo 

na stronie https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission. 

mailto:czajka@ccpit.org
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Informacji udziela Diane Lula, d.lula@eu-japan.eu 

20-21 września 2018 r. Międzynarodowe Forum Przedsiębiorstw Branży 

Przemysłu Maszynowego Kazachstanu, Astana (Kazachstan) 

Ambasada Kazachstanu w Polsce informuje o organizowanym w Astanie  

w dniach 20-21 września 2018 r. Międzynarodowym Forum Przedsiębiorstw 

Branży Przemysłu Maszynowego Kazachstanu. Oczekuje się, że w wydarzenie 

weźmie udział ok. 900 delegatów z ponad 30 krajów, a także kierownictwo 

wiodących firm kazachstańskich i zagranicznych, przedstawiciele sektora 

publicznego, instytucji rozwoju, stowarzyszeń skupiających biznes  

oraz organizacji pozarządowych. 

W ramach Forum planowane jest omówienie zagadnień inwestycyjnych, 

rozwoju innowacyjnych obiektów produkcyjnych oraz nawiązanie relacji 

pomiędzy przedsiębiorstwami branży maszyn i urządzeń. 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w Forum proszeni są o bezpośredni 

kontakt ze Związkiem Przedsiębiorstw Branży Przemysłu Maszynowego 

Kazachstanu (+7 7172 792793 /94/ 95, e-mail: info@smkz.kz).   

Informacje o Forum (agenda, formularz rejestracyjny): http://smkz.kz/en/vi-

forum-2/ 

 

15-18 listopada 2018 r. Polskie stoisko podczas targów Global Game 

Exhibition G-STAR 2018 

Zapraszamy przedstawicieli firm z branży gamingowej do udziału w polskim 

stoisku informacyjno-promocyjnym podczas kolejnej edycji jednych  

z największych w Azji targów gier komputerowych G-STAR. 

Nazwa wydarzenia: Global Game Exhibition G-STAR 2018 

Termin: 15-18 listopada 2018 r. 

Strona wydarzenia: http://www.gstar.or.kr/eng/ 

Lokalizacja: Busan Exhibition and Convention Center, Pusan, Korea 

mailto:d.lula@eu-japan.eu
mailto:info@smkz.kz
http://smkz.kz/en/vi-forum-2/
http://smkz.kz/en/vi-forum-2/
http://www.gstar.or.kr/eng/


 

 

Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej branży ICT, w szczególności 

sektora gamingowego, wśród zagranicznych odbiorców. Oferta stoiska 

skierowana jest do firm, które w targach G-STAR biorą udział jako zwiedzający 

lub wystawcy, jak również do tych, które nie wybierają się na targi osobiście, 

ale byłyby zainteresowane promocją swojej oferty w trakcie tego wydarzenia. 

Stoisko zostanie zorganizowane przez PARP w ramach realizacji Branżowego 

Programu Promocji IT/ICT. Więcej na temat programu i innych wydarzeń, 

podczas których polskie firmy mogą skorzystać ze wsparcia promocyjnego, 

znajdą Państwo na stronie https://ict.trade.gov.pl/pl 

 

20-22 września 2018 r. Targi China Brand Show-Poland 2018  

W imieniu Zarządu Ptak Warsaw Expo oraz organizatorów – Wydziału Rozwoju 

Handlu w Ministerstwie Handlu Chińskiej Republiki Ludowej i Chińskiego 

Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Gospodarczej i Technicznej jak również 

14 prowincji Chin zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu 

promującym rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Chinami. Targi 

China Brand Show-Poland 2018 odbędą się w dniach 20-22 września br.  

w największym w Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowym Centrum 

Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy, Aleja 

Katowicka 62, hala B, wejście B8, godz. 10.00 – 17.00.Wydarzenie targowe 

organizowane jest przez Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej  

we współpracy z władzami 14 prowincji ChRL, tj. Syczuan, Guangxi, Ningxia, 

Jiangsu, Hubei, Guizhou, Chongqing, Heilogijang, Mongolia Wewnętrzna, 

Xinjiang, Fujiang, Kanton, Henan, Anhui. Podczas targów zaprezentują się 

przedsiębiorcy działający m.in. w branżach: - artykułów gospodarstwa 

domowego, - materiałów budowlanych, - elektronicznej i maszynowej, - 

artykułów spożywczych, - tekstyliów, - logistyki. Swoją ofertę zaprezentuje 

około 200 wystawców. Z myślą o zapewnieniu odpowiedniej atmosfery  

do rozmów biznesowych zostanie zorganizowana dedykowana strefa spotkań 

między wystawcami i kontrahentami odwiedzającymi targi. 

 

 

https://ict.trade.gov.pl/pl


 

 

Rejestracja on-line poprzez stronę: 

https://informacje.kig.pl/lethe/lethe.newsletter.php?pos=track&id=a6bcc487c

90952d881b30a69bcda7d47&sid=9639954bbb7a476e9f51e176c1698f9d&redu

=lethehttpschinabrandshow.eu%2Frejestracja%2F 
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