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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. 

 

Pilne 

8-9 listopada 2018 r. Polsko-Irackie Forum Gospodarcze 

Zapraszamy do udziału w Polsko-Irackim Forum Gospodarczy, które odbędzie 

się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w hotelu Regent w Warszawie  

(ul. Belwederska 23). W Forum weźmie udział ponad 50 firm z różnych branż 

przemysłowych i ponad 100 uczestników z Polski i Iraku. Izba Przemysłowo-

Handlowa Polska-Azja objęła Polsko-Irackie Forum Gospodarcze patronatem.  

Więcej informacji o wydarzeniu: konferencja@piiwph.pl, www.piforum.pl.  

 

W październiku 2018 r. miały miejsce misje biznesowe, w których udział wzięli 

członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja: 

 - do Wietnamu, HANOI – Przewodniczący Sekcji Wietnam przez ponad miesiąc 

przebywał w Wietnamie, gdzie m.in. badał rynek pod kątem możliwości 

sprowadzania pracowników do Polski.  

mailto:konferencja@piiwph.pl
http://www.piforum.pl/


 

 

 - do Iraku, NAJAF, BASRA, BAGDAD – przedstawiciel Horus Energia Sp. z o.o. 

przebywał z wizytą w Iraku, gdzie m.in. wziął udział w spotkaniach 

zorganizowanych przez ALKHYAL BUSINESS CENTER VIP, członków Izby.  

- do Indonezji DŻAKARTA , LOMBOK , BALI – Ambasada Indonezji w Warszawie 

oraz Przewodnicząca Sekcji Indonezja zorganizowali misję biznesową na 33. 

Edycję Trade Expo Indonesia. Ponadto, uczestnicy wzięli udział w spotkaniach 

B2B na Bali i na wyspie Lombok, gdzie spotkali się z miejscową administracją, 

m.in. z Gubernatorem Lombok, którego gościliśmy we wrześniu w Warszawie. 

 - do Korei, SEUL – Izba wraz z firmą Hansei zorganizowała wyjazd do Seulu na 

Targi G-Fair Korea 2018, w której udział wzięli członkowie Izby Przemysłowo-

Handlowej: Przewodniczący Sekcji Kraje Arabskie i przedstawiciel Warsaw-Legal 

Kancelarii Prawno-Gospodarczej oraz przedstawiciele firm irackich, którzy 

niedawno przystąpili do Izby: Iraqi Media Network IMN oraz Afak Al. Rabee 

General Trading Co.  

Nowi członkowie Izby  

Szymańczyk Roman Deresz Karpiński Adwokaci Sp. P.  

Kancelaria SRDK to zespół 4 Partnerów-adwokatów oraz liczni współpracownicy 

– adwokaci i aplikanci. Od 2011 roku zajmujemy się obsługą prawną 

podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych; również w sprawach, 

w których przenikają się zagadnienia biznesowe i prywatne. Fundamentem 

kancelarii jest czwórka Partnerów: 

• adwokat Marcin Szymańczyk 

• adwokat Zbigniew Roman 

• adwokat Katarzyna Deresz-Lewandowska 

• adwokat Rafał Karpiński 

Warszawska kancelaria SRDK to nie tylko kompetentne, ale też kompleksowe 

usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. Oferowana przez nas obsługa 

prawna firm obejmuje szeroko rozumiane prawo gospodarcze  

i administracyjne, w tym prawo nieruchomości, prawo korporacyjne, 

zamówienia publiczne i prawo budowlane. Prowadzący obsługę korporacyjną 

adwokaci Departamentu Transakcyjnego i Obsługi Gospodarczej zajmują się 



 

 

bieżącym doradztwem, analizą oraz przygotowaniem umów zawieranych  

w obrocie gospodarczym. Specjalizujemy się w transakcjach dotyczących 

nieruchomości, M&A i procesach due diligence. W ramach obsługi 

przedsiębiorstw realizujemy również optymalizację prawną i podatkową 

transakcji. 

Więcej informacji oraz dane kontaktowe na stronie: www.srdk.pl. 

15 października 2018 r.  

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Izba odbyło się posiedzenie 

Kierownictwa Izby z Przewodniczącymi Sekcji. Omówiono pierwsze efekty misji 

Izby do Iraku, przygotowania do Targów w G-Fair Korea 2018 w Seulu, Trade 

Expo Indonesia w Dżakarcie oraz do największych targach w Malezji w kwietniu 

2019 r. Przewodniczący Sekcji Nepal, Indonezja i Unia Celna omówili problemy 

w realizacji potrzeb pracowniczych polskich firm. Przewodniczący Sekcji TSL 

Jarosław Maćko z Polish Forwarding Company przedstawił aktualne stawki 

transportowe w eksporcie na rynki azjatyckie. 

29 października 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie przewodniczących Sekcji Kapitał Ludzki, 

Wietnam, Nepal, Unia Celna oraz polskich agencji pracy dotyczące 

problematyki pozyskiwania pracowników spoza Polski. 

 

U członków Izby:  

PRONAR Sp. z o.o.  

Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja PRONAR Sp. z o.o. zdobył 

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za jednowałowy 

rozdrabniacz wolnoobrotowy PRONAR MRW 1.300 i Acanthus Aureus  

za wyjątkowe stoisko. Po raz kolejny Pronar sięgnął po jedno z najbardziej 

prestiżowych odznaczeń, jakie może otrzymać maszyna w Polsce. Odznaczenie 

potwierdza innowacyjność, unikatowość oraz wysoką jakość wykonania 

oferowanego produktu.  

Gratulacje! 

 

http://www.srdk.pl/


 

 

LUG S.A. 

Zagraniczna fabryka spółki LUG oficjalnie otwarta. Pierwsze produkty LUG  

„made in Argentina” opuszczą fabrykę w listopadzie. 

Prace związane z uruchomieniem zakładu produkcyjnego Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. w Argentynie dobiegły końca. 29 października 2018 r. nastąpiło 

otwarcie fabryki i oficjalne uruchomienie produkcji. Uroczystego otwarcia 

dokonał Prezes Zarządu LUG S.A. Ryszard Wtorkowski oraz Gubernator 

Prowincji Misiones Hugo M. Passalacqua. Ze strony argentyńskiej w wydarzeniu 

wzięli udział licznie zgromadzeni przedstawiciele władz prowincji Misiones  

oraz miasta Posadas, członkowie Izby Reprezentantów, przedstawiciele biznesu 

z całej Argentyny oraz lokalni przedsiębiorcy. Wydarzenie uświetniła  

też delegacja polskiej ambasady w Argentynie, konsul honorowy RP Pan Miguel 

Antonio Skowron oraz przedstawiciele lokalnej Polonii. W pierwszej 

zagranicznej fabryce Grupy LUG produkowane będą najnowszej generacji 

oprawy oświetleniowe LED, przeznaczone do oświetlenia przestrzeni miejskich, 

infrastruktury drogowej, szkół, budynków użyteczności publicznej  

oraz obiektów przemysłowych.  

Gratulacje! 

 

Sekcja Chiny 

4 października 2018 r.  

W siedzibie GD Poland, członka Izby, odbyło się spotkanie w sprawie programu 

edukacyjnego dla firm kapitału azjatyckiego w Wólce Kosowskiej w zakresie 

europejskiego i polskiego  prawa podatkowego. 

5 października 2018 r.  

Przedstawiciele Izby wzięli udział w inauguracji Szkoły Prawa i Gospodarki Chin 

na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

 



 

 

5 października 2018 r.  

W siedzibie GD Poland omówiono warunki realizacji porozumienia z Polish 

Forwarding Company w sprawie powołania filii Agencji Celnej w Centrum 

Handlowym GD Poland w Wólce Kosowskiej. 

15 października 2018 r.   

Miało miejsce spotkanie z wiceprezesem ChinaTrans, którego spółka-córka CIL 

Freight Poland jest członkiem Izby. Omówiono możliwości usprawnienia relacji 

z polskimi firmami sektora TSL, poszukiwania chińskich importerów polskich 

towarów w północno-zachodnich Chinach, możliwości eksportowe  

do Wietnamu, funkcjonowanie terminala w Małaszewiczach i planach 

ChinaTrans budowy w Polsce własnego terminala logistycznego. 

25 października 2018 r.  

W Akademii im. L. Koźmińskiego miała miejsce konferencja „Jak Chiny zmienią 

świat?” Akademia Koźmińskiego, w której udział wziął Prezes Izby Janusz 

Piechociński. 

W panelu "przedsiębiorcy" Prezes Piechociński udzielał odpowiedzi na pytania: 

1) W jaki sposób biznes postrzega wielkie, geopolityczne inicjatywy chińskie, 

takie jak "Nowy Jedwabny Szlak" czy "16+1"? Czy są one traktowane jako 

"opcja na przyszłość", czy raczej jako "gadanina polityków"? 2) Jak dziś 

najprościej robić biznes z Chinami? Rady i przykłady z doświadczenia 3) Wojna 

handlowa. Jakie problemy w perspektywie krótkookresowej i średniookresowej 

czekają przedsiębiorców? Jakie środki zaradcze powinien stosować polski 

przedsiębiorca? 4) Jakie sektory i jakie branże powinny być w Polsce szczególnie 

zainteresowane współpracą z Chinami? Czy możemy wskazać konkretne 

przykłady sukcesu gospodarczego takiej współpracy? W jaki sposób instytucje  

i stowarzyszenia biznesowe zwiększają prawdopodobieństwo tego sukcesu?  

5) Jak wyglądają perspektywy polskiego rynku kapitałowego z perspektyw 

współpracy Polski i Chin? Czy należy się spodziewać otwarcia na chińskich 

inwestorów, czy raczej fali wrogich przejęć? 6) Jakiego rodzaju regulacje  

i rozwiązania instytucjonalne mogą wpłynąć na poprawę współpracy Polski  

i Chin? Na co liczy polski biznes? 



 

 

Relację z konferencji mogą Państwo obejrzeć pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=m_oKi41pR4o. 

29 października 2018 r.  

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z kierownictwem Bank of China  

w Warszawie. Omówiono ofertę Banku dla polskich przedsiębiorców. 

 

Sekcja Indie i Sri Lanka 

8 października 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie firmy LVMG Group, członka Izby  

z przedstawicielami Unia Owocowej i firmy Fruit Family na temat importu 

jabłek do Indii. Omówiono techniczne szczegóły zakupu i dostaw polskich 

owoców w sezonie 2018/2019 na rynek indyjski. 

29 października 2018 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie oferty polskich uczelni  

dla studentów z Indii, Nepalu, Bangladeszu i Sri Lanki. 

 

Sekcja Indonezja 

22-30 października 2018 r.  

W dniach 22-30.10.2018 r. przebywała  w Indonezji biznesowa misja 

zorganizowana przez Ambasadę Indonezji w Polsce i Izbę Przemysłowo-

Handlową Polska-Azja. Na czele misji stała Przewodnicząca Sekcji Indonezja 

Pani Monika Barzyc-Denisiewicz. Program misji: Udział w uroczystym otwarciu 

Trade Expo Indonesia; udział w licznych forach i spotkaniach B2B - 

indywidualne B2B z wcześniej pozyskanymi partnerami z różnych prowincji, 

wizytacje firm partnerskich, spotkania z organizacjami i stowarzyszeniami 

biznesu - spotkanie z Gubernatorem West Nusa Tenggara Province -B2B  

na Lombok - udział w Konferencji Oceanicznej na Bali - biznesowe B2B na Bali. 

Na początku listopada odbędzie się w siedzibie Izby podsumowanie misji.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_oKi41pR4o


 

 

Sekcja Iran  

30 października 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Przewodniczącego Sekcji z polskimi 

firmami sektora TSL. Omówiono możliwości współpracy transportowej. 

 

Sekcja Kapitał Ludzki 

Przez cały miesiąc w siedzibie Izby odbywały się spotkania informacyjne  

o możliwościach importu pracowników do Polski z Wietnamu, Filipin, Indii, 

Nepalu, Ukrainy i Białorusi. 

8 października 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie kierownictwa Izby z koreańską firmą organizującą 

import  pracowników dla firm kapitału koreańskiego w Polsce.  

26 października 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Sekcji Korea w sprawie potrzeb 

pracowniczych inwestorów koreańskich w Polsce. 

 

Sekcja Kraje Arabskie 

2 października 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z Przewodniczącym Sekcji, na którym 

omówieno dotychczasową współpracę z Irakiem, zatwierdzenie nowych 

członków Izby - przedsiębiorców irackich, omówienie przygotowań do misji 

biznesowej w Najaf, Basrze i Bagdadzie. 

3 października 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z pracownikami Horus Energia  

w sprawie oferty firmy na kraje arabskie. 

10 -15 października 2018 r.  

W autonomicznym regionie irackiego Kurdystanu przebywała delegacja  

z Podkarpacia w składzie prezes BestMilk Andrzej Byjoś, przedstawiciel 



 

 

samorządów starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz organizator wyjazdu Piotr 

Grabek. Gospodarzem wizyty był Wirya Sh. Hassann Sh. Mustafa - jeden  

z największych przedsiębiorców rezydujący na stałe w Sulejmaniji, stolicy 

Kurdystanu. W trakcie pobytu przeprowadzono rozmowy z ministrem zdrowia 

tamtejszego rządu, gubernatorem prowincji Sulejmanija, kierownictwem 

Patriotycznej Unii Kurdystanu, która sprawuje rządy w Sulejmaniji (wywodzi się 

z niej obecny prezydent Republiki Iraku) oraz członkami izb zrzeszających 

przemysłowców, handlowców i deweloperów. W spotkaniach wzięli udział 

wicekonsulowie Rafał Kliniewski oraz Stanislaw Guliński z Agencji Konsularnej 

RP w Irbilu. 

20 października 2018 r.  

Zakończyła się misja Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja do Iraku.  

W czasie misji do Najaf odbyły się spotkania i prezentacja oferty firmy Horus 

Energia na Forum Izby Handlowej Najaf. Gospodarze upowszechnili oferty 

polskich firm, podkreślono potrzebę zacieśnienie relacji miedzy Izbami. Liczne 

relacje medialne i bardzo udane B2B z przedstawicielami 18 firm 

zainteresowanymi współpracą z Polską. Rozdano liczne materiały 

marketingowe. Materiały i prezentacje przygotowane przez Izbę Przemysłowo-

Handlową Polska-Azja (oferty członków Izby) zostały przekazane kierownictwu 

Izby Handlowej Najaf. Dokonano szczegółowej analizy polskiej oferty z panem 

Abdul Mahdi Almudafar, który przeprowadzi dodatkowe spotkania  

z przedsiębiorcami irackimi. Odbyło się spotkanie z Wojewodą Najaf 

zorganizowane przez p. Abdul Mahdi - wizyta ważna i prestiżowa. 

Przedstawiono informację o Polsce i polskiej przedsiębiorczości, omówiono 

założenia wspólnej polsko-irackiej misji na Targi w Seulu. Iracki region  

i województwo Najaf to ogromny potencjał licznych i interesujących się 

współpracą z Polską miejscowych firm. 

26 października 2018 r.   

Miało miejsce spotkanie z kierownictwem nowego członka Izby – Spółką Big 

Brands Group Sp. z o.o. Sp. k. Omówiono możliwości intensyfikacji współpracy 

gospodarczej z Algierią, Tunezją, Egiptem i Libią. 

 



 

 

26 października 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z byłym Przewodniczącym Izby Polska -  

Arabia Saudyjska Antonim Mielniczukiem dotyczące współpracy gospodarczej  

z Krajami Zatoki Arabskiej.  

24 – 27 października 2018 r.  

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja i firma Hansei zorganizowały misję 

członków Izby na Targi 2018 G-FAIR KOREA. Na czele misji stoi Przewodniczący 

Sekcji Kraje Arabskie Haazem Yacoub. Swoich przedstawicieli wydelegowały: 

PROFUS MANAGEMENT, Afak Al Rabee General Trading Co., Ahmed Mohsin 

Gaeed Alrayan Road Company, Thorwat Aliktisad Company Master Lam 

Company Iraq, Iraqi Media Network IMN . 

 

Sekcja Nepal 

9 października 2018 r.  

Powołanie Sekcji Nepal. Przewodniczącym Sekcji został Amit Kumar Yadav 

przedsiębiorca od 20 lat przebywający w Polsce.  

16 października 2018 r.  

W siedzibie Izby Amit Kumar Yadaj przedstawił kierownictwu Izby możliwości 

współpracy handlowej z Nepalem i Myanmą.  

 

Sekcja TSL 

16 października 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie w sprawie aktywności Polish 

Forwarding Company w portach azjatyckich, informacja o uruchomieniu fili 

Agencji Celnej w GD Poland. 

17-18 października 2018 r. 

Odbyła  się konferencja NAVIRAIL 2018. To najważniejsza impreza branży TSL 

na Pomorzu Zachodnim i pierwsza tego typu inicjatywa, która integruje branżę 



 

 

transportową w województwie zachodniopomorskim. Izbę reprezentowali 

Prezes Izby Janusz Piechociński oraz  Marcin Królski z Relopack Solutions, 

członka Izby. W panelu o Jedwabnym Kolejowym Szlaku Prezes  Piechociński 

przedstawił działania Izby i jej członków w aktywizacji spedycyjno- 

transportowej polskiej przedsiębiorczości. 

 

Sekcja Unia Celna  Azja Centralna 

2 października 2018 r.   

W siedzibie Ambasady Uzbekistanu odbyło się spotkanie z Panem 

Ambasadorem. Omówiono możliwości prowadzenia usług finansowych  

i ubezpieczeniowych, możliwości eksportu techniki rolniczej i przetwórstwa 

żywności. W spotkaniu obok Prezesa Izby uczestniczył ekspert finansowy 

Zbigniew Sadecki  z  firmy Membis. 

5 października 2018 r.  

W siedzibie Izby omówiono efekty spotkań z przedstawicielami firm rosyjskich  

i białoruskich w sprawie udziału tych firm w konsorcjach budowlanych  

na terenie Polski, doświadczeniach polskich firm w inwestowaniu na terenie 

białoruskich specjalnych stref ekonomicznych.  

5 października 2018 r.  

W siedzibie Izby Prezes Piechociński przyjął delegację studiujących w Polsce 

obywateli Azerbejdżanu.  

12 października 2018 r.  

W siedzibie Izby omówiono problemy transportowe i wydolność przejść 

granicznych Polska-Białoruś . 

16 października 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie z delegacją z Białorusi w sprawie wejścia na rynek 

białoruski polskich deweloperów. 

 



 

 

18 października 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z delegacją białoruskich  zakładów  

rowerowych i motocyklowych z Mińska.   

24 października 2018 r.  

Polsko-Białoruskie Forum Biznesu. 

W siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się Polsko-

Białoruskie Forum Biznesu. W Forum licznie uczestniczyli przedstawiciele firm 

członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.  

Ze strony białoruskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele białoruskich 

przedsiębiorstw z branży spożywczej, maszynowej, finansowej, meblarskiej, 

metalurgii, bankowości, samochodowej, elektromaszynowej, handlowej, 

odzieżowej, chemicznej i wielu innych. 

30 października 2018 r.  

W siedzibie Rubau Polska odbyło się spotkanie w sprawie udziału firm 

białoruskich w modernizacji infrastruktury, możliwości dostarczania materiałów 

budowlanych po obu stronach granicy Polska-Białoruś.  

 

Inne wydarzenia 

4 października 2018 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński udzielił 

wywiadu dla POLSKA MOWI o Jedwabnym szlaku i gospodarczych relacjach 

Polska-Azja.  

4 października 2018 r.  

Prezes Piechociński wziął udział w spotkaniu z kierownictwem Geotermii  

Poddębice.  

 

 



 

 

5 października 2018 r.  

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja uczestniczył w uroczystym 

spotkaniu w Teatrze Ateneum z okazji rocznicy Powołania Mazowieckiej Izby 

Inżynierów Budownictwa.  

10 października 2018 r.  

Odbyło się spotkanie w siedzibie Izby z pracownikami EXPO Mazury. Omówiono 

możliwości współpracy w 2019 roku. 

10 października 2018 r.  

Miało miejsce spotkanie w siedzibie Izby z kierownictwem firmy brokerskiej 

Mentor S.A. Omówiono specjalną ofertę firmy dla członków Izby.  

11 października 2018 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwami firm surowców 

budowlanych z północno-wschodniej Polski. Omówiono możliwości współpracy 

z firmami z Rosi i Białorusi. 

15 października 2018 r.  

W siedzibie Fundacji „Zdążyć z pomocą” odbyło się spotkanie kierownictwa Izby 

i kierownictwa Fundacji. Omówiono możliwości wsparcia działań Fundacji przez 

firmy członkowskie Izby. 

17 października 2018 r.   

W Szczecinie Prezes Izby spotkał się z członkami Regionalnej Izby Małej  

i Średniej Przedsiębiorczości. 

19 października 2018 r.  

W siedzibie giełdowej firmy Vindexus S.A. omówiono potrzeby firm azjatyckich 

w Polsce w  zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych.  

26 października 2018 r.  

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie firm wspierających eksport polskich 

spółdzielni mleczarskich na rynki azjatyckie. 



 

 

25 października 2018 r.  

Na PGE Narodowy w Warszawie odbyło  się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum 

Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Projekt spotkania  był skierowany   

do polskich małych i średnich firm, które planują lub już działają za granicą.  

 

25 października 2018 r.  

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Komitet Dialogu 

Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, zaprosili Prezesa Izby  na VI debatę 

organizowaną w ramach Klubu Debat o Gospodarce i Przedsiębiorczości 

„IMIGRANCI - JEDYNA SZANSA DLA POLSKIEJ GOSPODARKI?”.  

31 października 2018 r.  

Miały miejsce spotkania przedstawicieli Izby z przedsiębiorcami w Mławie. 

 

Nadchodzące wydarzenia 

21-24 listopada 2018 r., SIAL INTERFOOD 2018 

W dniach 21-24 listopada 2018 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po 

raz pierwszy weźmie udział w odbywających się w Dżakarcie 

Międzynarodowych Targach Spożywczych SIAL INTERFOOD 2018. Na stoisku 

narodowym udział weźmie 8 polskich firm : Arsenal PL – słodycze , wyroby 

cukiernicze, przetworzone owoce i warzywa, żywność BIO, napoje; Loża 

Krzysztof Nowosad-soki NFC, woda mineralne, zdrowa żywność; SM Mlekovita 

sery, mleko w proszku; JAR Aromaty, Członek Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja, aromaty spożywcze; Gospodarstwo Rybackie Gosławice - kawior  

z jesiotra syberyjskiego; Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów słodycze i 

wyroby cukiernicze, produkty śniadaniowe, zdrowa żywność; Frutkos Polska -

owoce ; Bestmilk – produkty mleczne , mleko w proszku. 

14 listopada 2018 r. Szkolenie „Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz 

efektywna współpraca z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych”, 

Katowice. 

Bezpłatne szkolenie: „Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna 

współpraca z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych”, 14 listopada 



 

 

2018 r., Katowice Hotel Diament Spodek, Al. Korfantego 35. Więcej informacji 

na www.gapr.pl. 

15 listopada 2018 r. Szkolenie „Jak zdobywać rynki Azji Centralnej 

(Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia) vs Kaukaz (Gruzja, Armenia, 

Azerbejdżan), Kraków. 

Bezpłatne szkolenie: „Jak zdobywać rynki Azji Centralnej (Kazachstan, 

Uzbekistan, Mongolia) vs Kaukaz (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)", 15 

listopada 2018 r., Kraków Siedziba  IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 

Dodatkowych informacji udziela: Iwona Jordan, tel.: 12/ 428 92 63         

e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl 

12-18 stycznia 2019 r. Misja gospodarcza Food&Beverage do Ho Chi Minh i 

Hanoi 

Wydarzenie to skierowane jest do firm działających w szeroko pojętej branży 

spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem (żywność i napoje, HoReCa, 

technologie spożywcze). 

Organizatorzy misji gospodarczej oferują uczestnikom m.in.: 

- udział w seminarium informacyjnym na temat prowadzenia działalności  

w Wietnamie, 

- wywiad konsultacyjny z doświadczonym zespołem EVBN w celu zdefiniowania 

strategii biznesowej w Wietnamie, 

- spotkania z podmiotami z Europy prowadzącymi działalność gospodarczą  

w Wietnamie, 

- organizacja programu spotkań B2B z zainteresowanymi importerami, 

dystrybutorami w Ho Chi Minh i Hanoi (gwarancja umówienia min. 7 spotkań  

w każdej lokalizacji), 

- wizyty w wybranych firmach lokalnych. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: 

https://evbn.org/event/food-beverage-trade-mission-vietnam-2019/ 

http://www.gapr.pl/
mailto:szkolenia@iph.krakow.pl
https://evbn.org/event/food-beverage-trade-mission-vietnam-2019/


 

 

12-15 listopada 2018 r. Polskie stoisko na targach MEDICA 2018, Düsseldorf, 

(Niemcy) 

Targi MEDICA w Düsseldorfie to największe i najważniejsze w branży medycznej 

targi na świecie, które tematycznie obejmują wszystkie sektory szpitalnej opieki 

medycznej. To światowe forum medycyny, które co roku prezentuje pełne 

spektrum opieki ambulatoryjnej i szpitalnej: od techniki laboratoryjnej  

i diagnostycznej, produktów do fizykoterapii i materiałów pomocniczych, 

sprzętu elektromedycznego, technicznego oraz technologii informatycznych  

i komunikacyjnych dla placówek służby zdrowia, aż po wykończenie  

i wyposażenie pomieszczeń. 

Więcej informacji o wydarzeniu mogą Państwo znaleźć na stronie: 

http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-dla-

branzy-medycznej-na-targach-medica-12-14112018-r-dusseldorf-niemcy.html 

Firmy zainteresowane skorzystaniem z polskiego stoiska prosimy o kontakt  

z panią Sylwią Banaszkiewicz (sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl). 

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

Exhibition G-STAR 2018  

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

Lokalizacja: Busan Exhibition and Convention Center, Pusan, Korea 

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. 

30 stycznia – 1 lutego 2019 r. Misja do Japonii dla MŚP i klastrów z branży 

nanotechnologii podczas międzynarodowych targów i konferencji 'nano tech 

2019' w Tokio. 

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

http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-dla-branzy-medycznej-na-targach-medica-12-14112018-r-dusseldorf-niemcy.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-dla-branzy-medycznej-na-targach-medica-12-14112018-r-dusseldorf-niemcy.html
mailto:sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl
http://www.gstar.or.kr/eng/


 

 

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. 

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

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

Informacji udziela Diane Lula, d.lula@eu-japan.eu 

6-8 listopada 2018 r. III edycja targów Warsaw Industry Week, PTAK Warsawa 

Expo, Nadarzyn k. Warszawy 

W dniach 6-8 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Targowo-

Kongresowym PTAK Warsaw Expo (Nadarzyn/k Warszawy) odbędzie się III 

edycja targów Warsaw Industry Week. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca 

się impreza targowa w Europie Środkowo-Wschodniej. W obliczu wzrostu 

gospodarczego oraz wejścia polskiego przemysłu na wysokie obroty wystawcy 

przygotowują ekspozycje i prezentacje produktowe mające sprostać najbardziej 

wygórowanym oczekiwaniom klientów. 

28-31 stycznia 2018 r. ARAB HEALTH 2019, Dubaj 

Targi ARAB HEALTH, które odbędą się w Dubaju dniach 28-31 stycznia 2019 r., 

to największa impreza targowa gromadząca specjalistów z sektora 

zdrowotnego, odbywająca się na Bliskim Wschodzie. W 2018 r. targi 

zgromadziły 4100 wystawców z branży medycznej oraz 84 000 zwiedzających ze 

160 krajów z Bliskiego Wschodu, Azji, Europy i USA. 

Cosmoprof to targi branży kosmetycznej, które są jednocześnie platformą 

komunikacyjną, informacyjną i wystawienniczą. Odwiedzający mogą odnaleźć 

wyczerpujące i wyczerpujące informacje na temat najnowszych osiągnięć, 

trendów, produktów i usług z branży kosmetycznej. 

 www.cosmoprof-asia.com 

 

Wystawa podzielona jest na dwa bloki tematyczne: 

▪ Cosmopack Asia: 

https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission
mailto:d.lula@eu-japan.eu
http://www.cosmoprof-asia.com/


 

 

data: 13-15 listopada 2018 r. 

miejsce: AsiaWorld-Expo (AWE) - Hong Kong International Airport, Lantau 

tematyka: łańcuch dostaw kosmetyków: surowce i składniki, produkcja 

kontraktowa, marki własne, maszyny, opakowania pierwotne i wtórne. 

▪ Cosmoprof: 

data: 14-16 listopada 2018 r. 

miejsce: Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC) - 1 Expo Drive, 

Wanchai, Hong Kong 

tematyka: wystawcy gotowych produktów, kosmetyki, kosmetyki, naturalne i 

organiczne, salony piękności, salony fryzjerskie, salony paznokci, akcesoria. 

 

Targi FHC - China’s Global Food & Hospitality Trade Show - to główna impreza 

wystawiennicza zorganizowana dla producentów żywności oraz firm z branży 

hotelarskiej. 

 www.fhcchina.com/en/ 

 

Kategorie wystawy FHC: 

▪ produkty rolno-żywnościowe, 

▪ żywność przetworzona, 

▪ owoce morza, 

▪ opakowania, 

▪ produkty drobiowe, 

▪ produkty mleczne, 

▪ dodatki do żywności, 

▪ piekarnie i wyroby cukiernicze, 

▪ wino, 

▪ napoje, 

▪ kawa i herbata, 

▪ zdrowie i żywność ekologiczna, 

▪ tradycyjne jedzenie, 

▪ przemysł hotelarski. 

  

Machinery Central Asia to międzynarodowa wystawa maszyn i sprzętu 

budowlanego. 

www.mca.uz 

http://www.fhcchina.com/en/
http://www.mca.uz/


 

 

 

 Machinery Central Asia prezentuje najnowsze technologie i innowacje w 

zakresie: 

▪ maszyn, 

▪ metalurgii, 

▪ inżynierii, 

▪ automatyzacji procesów, 

▪ systemów automatyki przemysłowej i budowlanej, 

▪ maszyn przemysłowych, 

▪ automatyki przemysłowej. 

  

ACETECH MUMBAI to wydarzenie poświęcone branży budowlanej, w 

szczególności architekturze, materiałom budowlanym, innowacjom i 

wzornictwu. 

 www.etacetech.com 

 

Anufood China to międzynarodowe targi HoReCa w północnych Chinach. 

 www.anufoodchina.com 

Targi Anufood China to wydarzenie dla wszystkich sprzedawców żywności, 

hoteli i restauracji. Wielu wystawców prezentuje szeroką gamę artykułów 

spożywczych i napojów, ale przede wszystkim wystawa stanowi ważną 

platformę do wzajemnej wymiany doświadczeń. Anufood China towarzyszą 

interaktywne pokazy gotowania, degustacje, konkursy, seminaria i warsztaty. 

RecExpo to międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji, które odbędą się 

w Baku w dniach 22-24 listopada 2018 r. 

www.rec-expo.net 

The Big 5 to wydarzenie dedykowane materiałom, produktom i rozwiązaniom 

budowlanym. Producenci, dostawcy, handlowcy i usługodawcy z Azji 

Środkowej, Europy i obu Ameryk prezentują zaawansowane technologie  

i rozwiązania budowlane. 

 www.thebig5.ae 

 

Targi bauma China to międzynarodowe targi maszyn budowlanych, pojazdów  

i sprzętu budowlanego. 

http://www.etacetech.com/
http://www.anufoodchina.com/
http://www.rec-expo.net/
http://www.thebig5.ae/


 

 

www.bauma-china.com 

Automechanika Shanghai to coroczne targi skupiające przedstawicieli  

i miłośników przemysłu motoryzacyjnego. 

automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com 

 

Food Week Korea to międzynarodowe targi żywności i przetwórstwa 

żywnościowego. 

  

koreafoodweek.com 
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