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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. 

 

W imieniu Członków Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja z okazji 

Księżycowego Nowego Roku składamy Obywatelom Krajów Azjatyckich 

życzenia dobrego i spokojnego roku. Niech będzie dobry dla Was  

i dla Waszych Rodzin. Niech będzie owocny w relacjach z Polską  

oraz Polakami.  

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! 

 

Nowi członkowie Izby  

Vistula Ventures Sp. z o.o.  

Vistula Ventures to dostawca innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.  

Posiada szeroką wiedzę oraz międzynarodowe doświadczenie, wyróżnia się 

autorską metodologią zarządzania projektami, zbudowaną na najlepszych 

praktykach Prince2, PMI oraz Agile.  

Zespół Vistula Ventures wspiera działania na poziomie strategicznym  

i taktycznym, zarówno w obszarze biznesowym, jak i technologicznym,  

w szczególności jeśli chodzi o działania sprzedażowo-obsługowe, na poziomach 



 

 

zarówno B2B jak i B2C. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów 

międzynarodowych Vistula Ventures posiada dostęp do wiedzy i doświadczeń 

liderów rynku. 

Kompetencje ekspertów Vistula Ventures obejmują między innymi technologie 

stosowane w rozwiązaniach digitalicacji/archiwizacji, call/contact center, work 

flow a także analizy, strategie i najlepsze praktyki rynkowe wypracowane dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników zdobytym w prowadzeniu 

projektów międzynarodowych – od szczegółowej analizy, poprzez 

projektowanie, rozwój, testowanie, implementację, aż po profesjonalne 

zarządzanie projektami. 

Więcej o Vistula Ventures na stronie: http://vistulaventures.pl/ 

Witamy w gronie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja!  

 

U członków Izby  

Pronar Perłą Gospodarki 

W prestiżowym rankingu Perły Polskiej Gospodarki organizowanym przez 

magazyn „Polish Market” Pronar został wyróżniony w kategorii Perły Duże. 

Nagrodę przyznano za konsekwentną realizację polityki i strategii 

przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych  

i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. To wyjątkowe wyróżnienie 

potwierdza silną pozycję Pronaru na rynku i pokazuje potencjał drzemiący  

w 100 proc. polskiej firmie z potężnym zapleczem produkcyjnym. 

Gratulujemy! 

LUG S.A. 

W styczniu 2019 do grona członków Światowego Forum Ekonomicznego 

dołączyła Grupa Kapitałowa LUG S.A. Założona w 1989 roku w Polsce, firma 

LUG prowadzi działalność poprzez szeroką sieć zagranicznych spółek, biur 

regionalnych i partnerów biznesowych dostarczając swoje rozwiązania  

na projekty w około 70 krajach na całym świecie. Dzięki możliwości osiągnięcia 

efektu synergii z połączenia technologii LED i IoT, LUG jest również aktywny  

w obszarach inteligentnego oświetlenia i smart city, pomagając  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvistulaventures.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PKLDNJZJ-kFl-V-GO786yqaR7P2HndyCZdPEHahTS7e-6qcBEUQU7blg&h=AT0K3HMEb1bvNPgEqR4beXi_8hZZTMynqfI95zJ7aI_ecToh4JezGa7Ja8b2qItOqD3w8DUSaWpDxPkLYFGMTr0xEXhnNvrC8eqrmqZsgBG458X5ouoQMAm1CMreqn_YAWCybCGNERSGA5qD6fEhhujgBrYYF54ACCbIECH8kMiKPUDiaO6HNIx-SBr4UP3tA_5DGgMS6wSp8xPQjDXhMFVAkKOT-paNtwWe3w0-8CLxpzYhRW-PNfJI8m29lgyg2Uhb8O7OJOTe1IbBZ2LEQ6PR5z90AjDdt7HHUNccM7xxofq5qxqYMDSTBfUx64WwzNRwHOc2P5vwLiHh8r4S1VREVpT0g5YZ8OfyrHgSLj1KyBqXgXFw5EHt8OxVosUk_Hb-4FPSY9o_sxtRXc_o-fXytDKyabJyENX0_aryd8a5j74ubFOc5k-PVEQOBuxHjGW7K7kWOEGiHouKun2Kp2GYYOB3a2rHXNb7EGMLob53qd_aXgsgpim3jK_10fBetpNX42hgYg1wkUD_wEqvQrPDUqF3r9mbsmLwOuq6k66llGfLT_4caWWiMjI6Rs6eOfmtSdNQhvd5Wc7BsKkVjOHrU2LEm-MP_qTH6cA8QVv3h1phO7qpN6tVG5v4QrOWQhVyeWSYf_eBcFYB


 

 

w dostosowaniu przestrzeni publicznych do potrzeb ich użytkowników  

i w efektywnym zarządzaniu różnymi aspektami życia współczesnych miast. 

LUG jest czołowym europejskim producentem profesjonalnych rozwiązań 

oświetleniowych z 30-letnim doświadczeniem.  

Zaproszenia na Targi 

21-23.02.2019 r. Targi w Korei - BeFe BABYFAIR & Business Meeting 2019, 

Seul 

Hansei Sp. z o.o. oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja mają zaszczyt 

zaprosić na targi produktów dla dzieci w Korei Południowej pod nazwą: BeFe 

BABYFAIR & Business Meeting 2019.  

Uczestnictwo w targach, jest współfinansowane przez organizacje 

południowokoreańskiego rządu. 

Warunkiem otrzymania dofinansowania - jest zgłoszenie przez Hansei Sp. z o.o. 

oraz przejście procesu kwalifikacyjnego. 

Firmy, które przejdą kwalifikację (weryfikacja wniosków) otrzymują: 

- do 900 USD dofinansowania na przelot, 

- 2 noclegi w hotelu ze śniadaniami w dniach: 21.02-23.02/2019, 

- tłumacza ENG. - KOR. 

Finansowanie dotyczy 1 osoby z firmy. Jeśli chcieliby Państwo zgłosić, większą 

ilość osób z 1 firmy - koszty przelotu oraz hotelu, pokrywane są dla kolejnej 

osoby, we własnym zakresie. 

Kontakt:  Hansei Sp. z o.o,    Beata Szwed, e-mail: beata.szwed@hansei.pl 

20-23.03.2019 r., NAJAF INTERNATIONAL FAIR for TRADING and INVESTMENT, 

Irak 

Izba Przemysłowo- Handlowa Polska–Azja, sekcja Kraje Arabskie wraz  

z strategicznym partnerem z Iraku: ALKHYAL BUSINESS CENTER V I P 

(www.alkhyalvip.com ) ma zaszczyt zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału 

w wyjątkowym wydarzeniu w gospodarczym życiu Iraku w roku 2019, NAJAF 

mailto:beata.szwed@hansei.pl


 

 

INTERNATIONAL FAIR for TRADING  and INVESTMENT,  które odbędzie się  

w dniach 20.03 – 23.2019 w mieście Najaf, na południe od Bagdadu (ok. 180 

km)  w NAJAF INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE (w okolicach Najaf Airport). 

Głównymi obszarami  szczególnie preferowanymi  przez Organizatorów są: 

 - rynek spożywczy 

-  rynek energii (w tym energii odnawialnej i solarnej)  

- ochrona środowiska 

- wyposażenie wnętrz (branża meblarska i elektryczna)  

- przemysł i budownictwo 

- ochrona zdrowia (szpitale, wyposażenie i sprzęt medyczny)  

- sektor motoryzacyjny 

- zabezpieczenie i ochrona środowiska 

- sektor wydobywczy  (oil & gas)  

- rolnictwo (nawozy, środki ochrony upraw, technika rolnicza) 

Wszystkie pytania oraz potwierdzenie udziału w Targach i rozpoczęcie 

procedury rezerwacji określonej powierzchni targowej, proszę kierować do 

oficjalnego Przedstawiciela partnera irackiego ALKHYAL BUSINESS CENTER. VIP:  

Jacek Ostrowski, e-mail :  jo-consulting@o2.pl 

26-28.03.2019 r. Smart City Summit & Expo, Taipei 

Uczestnicy wyjazdu organizowanego przez bee smart city network 

https://hub.beesmart.city/ otrzymają za darmo wstęp oraz nocleg na 3 noce. 

Oferta jest skierowana do Dyrektorów/Wicedyrektorów/Wyższego 

kierownictwa firm z szeroko rozumianej branży.  

SCSE to największa konferencja poświęcona tematyce smart city w Azji. 

Informacje o Targach: https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/ 

Przegląd poprzedniej edycji zawierający listę wystawców: 

http://bit.ly/SCSE2018rev 

mailto:jo-consulting@o2.pl
https://hub.beesmart.city/?fbclid=IwAR24WaU9AZ7Bd3ZxvkHbPHz7vXSqyq-VBhCDx5iou_d8WigGANYOM5WQpLA
https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/
https://bit.ly/SCSE2018rev?fbclid=IwAR0DvlD1WJgJnslnh5-cdAYh0IpdPLIaEtzLKufcUENH-uCDSI5Pci3BprM


 

 

Broszura dedykowana nadchodzącej edycji 2019: http://bit.ly/SCSE2019 

Ze względu na proces planowania noclegu proszę przesłać nazwę 

firmy/organizacji, stanowisko oraz dane uczestnika do 28 stycznia. 

Osobą kontaktową jest Mateusz Jarosiewicz, e-mail:  

mateusz.jarosiewicz@smartcitiespolska.org. 

1-4.04.2019 r. XVI edycja Międzynarodowych Targów Halal MIHAS 2019, 

Kuala Lumpur 

Ambasada w Malezji w Warszawie wraz z Malezyjską Agencją ds. Rozwoju 

Handlu Zagranicznego (MATRADE) zapraszają do wzięcia udziału w XVI edycji 

Międzynarodowych Targów Halal MIHAS 2019, które odbędą się w Kuala 

Lumpur w dniach 3-6 kwietnia 2019 r.  

Jako światowa impreza branży halal, Targi MIHAS są doskonałą platformą  

do zapoznania się z uznaną na całym świecie ofertą produktów i usług halal  

z Malezji. 

Targi MIHAS będą gościć wystawców z ponad 40 krajów, a w trakcie Targów 

promowane będą następujące produkty i usługi: 

• towary konsumpcyjne halal (m.in. produkty rolno-spożywcze, produkty 

przetworzone, drób, chemia spożywcza); 

• farmaceutyki halal (m.in. leki, pielęgnacja anti-age, suplementy diety); 

• certyfikowane obiekty halal (m.in. hotele i restauracje, maszyny do 

pakowania żywności, logistyka); 

• bankowość islamska, inwestycje, ubezpieczenia. 

Importerzy i dystrybutorzy mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania (4 

dni (3 noce) w dniach 1-4 kwietnia 2019 r. oraz transportu lokalnego (hotel-

miejsce spotkań B2B-wystawa MIHAS).  

Dni 2 kwietnia MATRADE organizować będzie spotkania B2B z malezyjskimi 

firmami.  

Zgłoszenia: warsaw.paulina@matrade.gov.my. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSCSE2019%3Ffbclid%3DIwAR0V6AslqoiWwbvot29f8VnkAWaxQIXGnypzX7Qbnsve16JV_vk5p3KcDD8&h=AT191VTkNUKUIXDGfGZ45Gm7L1QCTwKS48ybHojRayWDOesrvJAyIWdtvSAjfGS-UTcvlsOi0lDbdXEfLQcz_JTfcYeuNAgIG--QvqDehQQAJaK0mCcPMt_Yw4-3Zn5LOW1sBXNjx-oRIhj8_tVLe5aPpCobyLl4
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Sekcja Chiny 

3 stycznia 2019 r.   

W siedzibie członka Izby GD Poland miało miejsce spotkanie podsumowujące  

współpracę w 2018 roku. 

17 stycznia 2019 r.   

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie z kierownictwem Centrum. 

Ciekawa propozycja utworzenia w hali numer 1 centrum sprzedażowo-

wystawowego polskich produktów eksportowanych do krajów azjatyckich. 

Wkrótce przedstawimy szczegóły oferty. 

23 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielami HUAWEI POLSKA. 

28 stycznia 2019 r.   

Odbyła się Konferencja w Akademii Leona Koźmińskiego z okazji 70. urodzin 

Profesora G. Kołodki, w trakcie której debatowano nad udziałem Chin  

w procesie globalizacji. 

Sekcja Indie 

Członek LVMG Group z sukcesem realizuje eksport polskiego jabłka na rynek 

indyjski.  

25 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z prof. Sitkiem z Wyższej Szkoły 

Euroregionalnej w Józefowie, na którym omówiono problemy z pozyskaniem 

studentów z Indii, a także ofertę ich kształcenia i organizacji praktyk 

zawodowych.  

Sekcja Nepal 

22 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z właścicielem Wyższej Szkoły Technicznej 

w Katowicach dot. oferty studiów medycznych i technicznych dla studentów  

z zagranicy. 



 

 

Sekcja Kapitał Ludzki 

22 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie na temat możliwości pozyskania 

pracowników dla polskiego przemysłu z Indii, Nepalu, Wietnamu oraz Sri Lanki. 

Sekcja Korea 

15 stycznia 2019 r.   

Odbyło się spotkanie w siedzibie Izby w sprawie powołanie stałego 

przedstawicielstwa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Omówiono także 

zasady kwalifikacji i warunki wyjazdu na Targi BeFe BABYFAIR & Business 

Meeting 2019 w Seulu.  

28 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Hansei Sp. z o.o. miał miejsce spotkanie w sprawie organizacji 

przyjazdów misji firm koreańskich do Polski, nawiązywania kontaktów  

i organizowania spotkań B2B, a także wsparcia Hansei w organizacji podobnych 

wydarzeń w Mińsku na Białorusi. 

Sekcja Kraje Arabskie 

8-9 stycznia 2019 r.   

Miały miejsce spotkania z udziałem przedsiębiorców z Iraku, na których 

omówiono sytuację po utworzeniu nowego Rządu, omówiono także ofertę 

przedsiębiorców z Basry.  

15 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z Przewodniczącym Sekcji Kraje 

Arabskie, na którym omówiono organizację wyjazdu na marcowe Targi NAJAF 

INTERNATIONAL FAIR for TRADING  and INVESTMENT do Iraku.  

18 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Piotrem Grabkiem w sprawie 

współpracy z irackim Kurdystanem. 



 

 

21 stycznia 2019 r.   

W siedzibie miało miejsce spotkanie firm spółdzielczości mleczarskiej 

zainteresowanych eksportem produktów do Krajów Arabskich i Afryki,  

na którym omówiono problemy transportowe i płatnicze. 

29 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielem Iracko-Polskiego 

Business Link Center z siedzibą w Basrze. 

31 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby podsumowano misję do Iraku Pana Piotra Grabka. 

31 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby miało miejsce z przedstawicielem Funduszy Inwestycyjnych  

z Krajów Zatoki, na którym omówiono możliwości współpracy z Bahrajnem  

i Omanem. 

Sekcja Indonezja 

J.E. Ambasador Peter F. Gontha zakończył misję. To wielki Przyjaciel Polski  

i Polaków. Panie Ambasadorze, dziękujemy za bliską współpracę! 

Izba jest w stałym kontakcie z indonezyjskimi agencjami pracy oferującymi 

wysokiej jakości kadry pracownicze. Firmy zainteresowane współpracą prosimy 

o kontakt na: info@polandasia.com. 

Sekcja ASEAN 

8 stycznia 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Działem Ekonomicznym Ambasady 

Malezji dot. misji na Targi MIHAS 2019 oraz organizacji spotkania członków Izby 

z Ambasador Malezji w lutym br. Informacje na temat spotkania z Ambasador 

będą niebawem dostępne na stronie www.polandasia.com. 
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Sekcja Unia Celna Kraje Azji Centralnej 

14 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z importerami drewna i wyrobów 

drewnianych z Ukrainy i Białorusi w sprawie importu tarcicy, lamelu i bali 

sosnowych. 

23 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie firm ukraińskich i białoruskich  

z przedstawicielami polskiej infrastruktury w sprawie współpracy w wymianie 

handlowej materiałami budowlanymi i wejściem polskich firm na rynki 

ukraiński i unii celnej. 

23 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie dostaw polskich wędlin  

do Azerbejdżanu. 

24 stycznia 2019 r.   

W Ambasadzie Białorusi odbyło się spotkanie z działem ekonomicznym. 

Omówiono możliwości współpracy polskich firm z białoruskimi na rynkach UE  

i Unii Celnej. Możliwość wykorzystania polskich doświadczeń w selektywnej 

zbiórce i utylizacji odpadów. Przygotowania do ekonomicznej części wizyty 

Przewodniczącego Senatu w Polsce, sytuację na rynku surowców 

energetycznych, wyrobów z drewna i półproduktów chemicznych. 

30 stycznia 2019 r.   

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z delegacją przedsiębiorców 

białoruskich z kierownictwem Banku RESZENIE na czele. 

Sekcja Wietnam 

23 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Izby Przewodniczący Sekcji Wietnam przedstawił ofertę 

wietnamskich agencji pracy.  

 



 

 

Inne wydarzenia 

4 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Izby miało miejsce spotkanie z kierownictwem BHGlobal. 

7 stycznia 2019 r. 

W Katowicach Prezes Izby wziął udział w uroczystym koncercie zamykającym 

obchody 30-lecia WASKO S.A. 

9 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ARBOLEDA  

w sprawie dostaw części zamiennych w sektorze lotniczym. 

11 stycznia 2019 r. 

Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej Jan Klimek  

i Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski zaprosili Prezesa Izby 

Janusza Piechocińskiego na VI Spotkanie Noworoczne.  

18 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm zrzeszonych  

w Izraelsko-Polskiej Izbie Gospodarczej. 

22 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Philipem Mibenge, Prezesem Polsko-

Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Prezes Piechociński przyjął 

zaproszenie do kapituły „Polish-African Business Achievement Awards”. 

24 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedstawicieli firm spożywczych  

z sieciami handlowymi. Omówiono możliwości pozyskania kontaktów do sieci 

handlowych importerów polskiej żywności. 

 

 



 

 

24 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Przedsiębiorców.PL odbyło się spotkanie prezesów- omówiono 

dotychczasową partnerską współpracę i przygotowania do misji handlowych 

organizowanych przez Izbę w I kwartale 2019 roku. 

25 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Izby gościła red. K. Baca-Pogorzelska. Szeroko omówiono sytuację 

w energetyce, plany inwestycyjne oraz sytuację na rynku wykonawczym  

w energetyce i gazownictwie. 

29 stycznia 2019 r. 

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy budowlanej 

sektora gazowniczego ZISCO, na którym omówiono możliwości ekspansji 

polskiego wykonawstwa w Gruzji, Azerbejdżanie i na Bałkanach. 

31 stycznia 2019 r.  

Przedstawiciele Izby wzięli udział w Polish-Gregorian Business Forum 2019  

w Warszawie. 

Nadchodzące wydarzenia 

21-27 lutego 2019 r., 23rd Addis Chamber International Trade Fair - ACITF 

2019, Addis Abeba 

Organizator: Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations 

Więcej informacji: tradefair.addischamber.com 

Kontakt: e-mail: tradefair@addischamber.com 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Etiopii (ZBH Addis Abeba) e-mail: 

samira.saadi@paih.gov.pl  tel.: +251 94 5512772 

  

6-8 marca 2019 r., Global Economic Summit 2019, Mumbaj 

Global Economic Summit odbędzie się w Mumbaju w dniach 6-8 marca 2019 r. 

PAIH S.A. otrzymało status instytucji partnerskiej tego wydarzenia. 

Rejestracja na GES 2019: T: +91 22 663 873 78 

E: marketing@wtcmumbai.org 

Strona internetowa: www.ges2019mumbai.com 

mailto:tradefair@addischamber.com
mailto:samira.saadi@paih.gov.pl
mailto:marketing@wtcmumbai.org
http://www.ges2019mumbai.com/


 

 

14-16 marca 2019 r.,Targi Dhaka Motor Show, Dhaka 

Targi Dhaka Motor Show odbędą się w Dhace w dniach 14-16 marca 2019 r. 

Organizowane są przez CEMS-Global. 

www.cemsbangladesh.com 

www.dhakamotorshow.com 

  

Kontakt mailowy do organizatorów: 

contact@cems-motorshow.com 

cems@cemsbangladesh.com 

  

27-30 marca 2019 r., BAPA FoodPro International Expo, Dhaka 

BAPA FoodPro International Expo odbędą się w dniach 27-30 marca 2019 r.  

w Dhace. Są to targi branży artykułów spożywczych i napojów. Kontakt do 

organizatorów: 

Bangladesh Agro Processors’ Association (BAPA) 

6-D, Navana New Bury Place, Sobhanbag, Dhanmondi, Dhaka 1207 

tel.: +88-02-8144536 

e-mail: info@bapabd.org      

www.bapabd.org 

  

9-13 maja 2019 r., 12th Addis Chamber Specialized International Agriculture 

& Food Trade Fair - AGRIFEX ETHIOPIA 2019, Addis Abeba 

Data: 9-13 maja 2019 r. 

Miejsce: Addis Ababa Exhibition Center, Addis Abeba, Etiopia 

Więcej informacji na stronie: tradefair.addischamber.com 

e-mail: tradefair@addischamber.com 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Etiopii (ZBH Addis Abeba) e-mail: 

samira.saadi@paih.gov.pl  tel.: +251 94 5512772 

 

 

 

http://www.cemsbangladesh.com/
http://www.dhakamotorshow.com/
mailto:contact@cems-motorshow.com
mailto:cems@cemsbangladesh.com
mailto:info@bapabd.org
http://www.bapabd.org/
mailto:tradefair@addischamber.com
mailto:samira.saadi@paih.gov.pl



