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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. 

 

18 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja, Warszawa 

Prezes Izby  Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński zwołał  

Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja  

na dzień 18 czerwca 2019 roku w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11.00. 

 

U partnerów Izby 

Expo Mazury 

28-30 czerwca 2019 r., Arena Festival Film & Music 2019, Ostróda 

W dniach 28-30 czerwca 2019 r. w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się III 

edycja Arena Festival Film & Music, czyli trzy dni święta muzyki filmowej.  

Czeka nas moc emocji związanych ze wspaniałymi wykonaniami muzyki  

z najlepszych filmów fabularnych polskiego i światowego kina. Znakomita, 80 

osobowa orkiestra symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie 



 

 

pod dyrekcją niezwykle energetycznego dyrygenta – Piotra Sułkowskiego  

już przygotowuje świetne aranżacje muzyki, która zabierze nas w świat X muzy. 

Gośćmi specjalnymi tegorocznego Festiwalu będą Filip Bajon – reżyser 

nagradzanego filmu Kamerdyner, który powstawał m.in. na Mazurach  

oraz znakomici kompozytorzy – prof. Henryk Kuźniak i Antonii Komasa-

Łazarkiewicz. 

Więcej o Arena Festival Film & Music na: https://www.arenafestival.pl/. 

U członków Izby  

Pronar 

14-16 czerwca 2019 r. Obchody 30-lecia firmy Pronar 

Świętowanie jubileuszu jest okazją do prezentacji osiągnięć Pronaru,  

który w ciągu 30 lat stał się przedsiębiorstwem o globalnym zasięgu, 

eksportującym swoje produkty do ponad 60 krajów. Firma cieszy się 

ugruntowaną pozycją na wielu rynkach zagranicznych, będąc też polskim 

liderem branży rolniczej, komunalnej i recyklingowej. Rokrocznie otrzymuje 

liczne nagrody i wyróżnienia, a będąc przedsiębiorstwem z całkowicie polskim 

kapitałem w różnego rodzaju rankingach niejednokrotnie jest klasyfikowana 

wyżej niż światowi giganci. 

Więcej o wydarzeniu: http://pronar.pl/uroczystosc-30-lecia-firmy-pronar/ 

Soligrano 

Na targach SIAL CHINA 2019  produkt Soligrano VEGE BURGER zajął 2 miejsce 

spośród 500 zgłoszonych w kategorii INNOWACYJNY PRODUKT. 

LUG S.A. 

LUG S.A. otrzymał nagrodę IF DESIGN AWARD za oprawę Avenida LED.  

16 maja 2019 r. Konferencja „30 lat polskiej transformacji - Integracja 

diaspory azjatyckiej na Mazowszu”, Mroków 

16 maja 2019 r. w Mrokowie odbyła się Konferencja „30 lat polskiej 

transformacji - Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu” z licznym udziałem 

członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Euroenergocommerce, 

https://www.arenafestival.pl/
http://pronar.pl/uroczystosc-30-lecia-firmy-pronar/


 

 

Yadav Idea Maker, Simed Construction, Polish Forwarding Company, WML 

Foods, Relopack Solutions, Mentor, Gassberry, WBurdecki, Grupa Vindexus, 

Mebis, Medfinance, Horus-Energia. 

 

Lider społeczności chińskiej Pan Han Baohua przedstawił historię ponad 25- 

letniej obecności biznesu chińskiego na Mazowszu. Lider społeczności 

wietnamskiej Pan Tran Trong Hung omówił rolę diaspory wietnamskiej  

w Polsce. 

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Janusz Piechociński 

przedstawił koncepcję przekształcenia Centrów  Handlowych kapitału 

chińskiego, wietnamskiego i tureckiego w Azjatyckie Centrum Biznesu 4.0. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z Konferencji: 

https://whystory.pl/konferencja-30-lat-polskiej-transformacji-integracja-

diaspory-azjatyckiej-na-mazowszu-juz-za-nami/ 

• https://www.mkzpartnerzy.pl/aktualnosci/mkz-partnerzy-na-

konferencji-dotyczacej-diaspory-azjatyckiej/ 

• https://piasecznonews.pl/mniejszosc-azjatycka-czescia-lokalnej-

spolecznosci/ 

Sekcja Chiny  

6 maja 2019 r.  

W siedzibie GD Poland, członka Izby, odbyło się spotkanie z liderami 

społeczności chińskiej, na którym omówiono: 

 - przygotowanie do Konferencji "30 lat polskiej transformacji - Integracja 

społeczności azjatyckiej na Mazowszu"; 

- konsekwencje wzrostu cen i popytu na mięso drobiowe w Azji, możliwości 

wzrostu eksportu do krajów Azji poprzez firmy diaspory azjatyckiej. 

8 maja 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie chińskiej firmy SDM oraz przedstawicieli 

Eco Energia w sprawie współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Uzgodniono czerwcowe spotkanie w Krakowie firm Sekcji Energetyka  

https://whystory.pl/konferencja-30-lat-polskiej-transformacji-integracja-diaspory-azjatyckiej-na-mazowszu-juz-za-nami/
https://whystory.pl/konferencja-30-lat-polskiej-transformacji-integracja-diaspory-azjatyckiej-na-mazowszu-juz-za-nami/
https://www.mkzpartnerzy.pl/aktualnosci/mkz-partnerzy-na-konferencji-dotyczacej-diaspory-azjatyckiej/
https://www.mkzpartnerzy.pl/aktualnosci/mkz-partnerzy-na-konferencji-dotyczacej-diaspory-azjatyckiej/
https://piasecznonews.pl/mniejszosc-azjatycka-czescia-lokalnej-spolecznosci/
https://piasecznonews.pl/mniejszosc-azjatycka-czescia-lokalnej-spolecznosci/


 

 

z chińskimi przedsiębiorstwami zainteresowanymi wykorzystaniem polskiego 

potencjału wykonawczego w Bułgarii, Rumunii i na Bałkanach. 

11 maja 2019 r.  

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium „The New Silk Road: 

Perspectives from the East to the West”, w którym wzięli udział przedstawiciele 

Izby. Głównym mówcą był  profesor Mark C. Elliott, światowy autorytet w 

zakresie historii Chin, prorektor ds. międzynarodowych Uniwersytetu Harvarda 

oraz były dyrektor Fairbank Center of Chinese Studies. 

W seminarium wzięli  również udział inni uznani akademicy z całego świata: 

Profesor Matt Ferchen (Department of International Relations, Tsinghua 

University; Research Consultant, Leiden Asia Centre), Profesor Andrew Godwin 

(Associate Director of the Asian Law Centre at Melbourne Law School, 

University of Melbourne), Profesor Andrew Lin (Director of Enterprise  

& Financial Law Research Center of College of Law, National Taiwan University).  

18 maja 2019 r.  

Delegacja biznesu chińskiego wraz z Prezesem Izby zwiedziła Huty Szkła 

Wrześniak - światowej sławy producenta szklanych produktów robionych 

ręcznie.  

20 maja 2019 r.  

Władze prowincji Henan (Chiny) oraz Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza 

zorganizowały z udziałem przedstawicieli Izby Forum Współpracy Gospodarczej 

i Handlowej Chiny (Henan) – Polska. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 

przedstawicieli polskich i chińskich firm. 

29-31 maja 2019 r.  

Targi China Homelife z licznymi imprezami towarzyszącymi w EXPO Ptak  

w Nadarzynie. W Targach i seminariach wzięła udział liczna reprezentacja firm 

Izby. 

 

 



 

 

29 maja 2019 r.  

W siedzibie GD Poland odbyło się spotkanie kierownictwa Izby z liderami 

biznesu społeczności chińskiej, wietnamskiej i tureckiej. Powołano Zespół 

Koordynujący Inicjatywę „Centrum Azjatyckie w Polsce”. 

31 maja 2019 r.  

Reprezentanci Izby wzięli udział w spotkaniu delegacją z miasta Hangzhou 

(Chiny) w ramach  Seminarium: „Możliwości współpracy biznesowej pomiędzy 

Chinami (Hangzhou) a Polską”. 

Sekcja Wietnam 

6 maja 2019 r.  

Odbyło się spotkanie z kierownictwem AZA Group w sprawie intensyfikacji 

współpracy polsko-wietnamskiej. 

8 maja 2019 r. 

Przewodniczący Sekcji Wietnam i członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja Pan Hoang Xuan Khang, podczas pobytu w Wietnamie wziął udział 

w Forum Gospodarcze Vietnam – Europa Wschodnia (Vietnam – Eastern 

Europe Trade Forum) w Ho Chi Minh City. 

W wydarzeniu wzięli udział Wiceminister Gospodarki Wietnamu, Władze miasta 

Ho Chi Minh, Przedstawiciele Ministerstw i Ambasad krajów Europy 

Wschodniej, Przedstawiciele firm wietnamskich i europejskich. 

Wymiana handlowa między Wietnamem i Europą Wschodnią – Stan obecny  

i perspektywy. Polska z wymianą handlową blisko 3 mld dolarów  

w 2018, jest jednym z najsilniejszych partnerów handlowych Wietnamu w tym 

regionie. 

10 maja 2019 r. 

Przewodniczący Sekcji Wietnam i członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja Pan Hoang Xuan Khang, podczas pobytu w Wietnamie wziął udział 

w spotkanie ze Stowarzyszeniem Producentów Ryb w Wietnamie w Ho Chi 

Minh City. 



 

 

Wietnam jest jednym z największych na świecie eksporterów mrożonych ryb  

i owoców morza. Wiodący wietnamscy producenci zaprezentowali bardzo 

ciekawą i konkurencyjną ofertę na produkty, które są eksportowane na wiele 

regionów na świecie, w tym do Europy. 

13  maja 2019 r.  

Miało miejsce spotkanie w Wietnamskim Centrum Handlowym w sprawie 

prezentacji kultury wietnamskiej na Konferencji „30 lat polskiej transformacji -

Integracja Diaspory Azjatyckiej na Mazowszu”.  

14 maja 2019 r. 

Przewodniczący Sekcji Wietnam i członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej 

Polska-Azja Pan Hoang Xuan Khang, podczas pobytu w Wietnamie wziął udział 

w Spotkanie z przedstawicielami prowincji Ninh Binh. 

W ciągu ostatnich 10-ciu lat prowincja mocno postawiła na rozwój specjalnych 

stref przemysłowych i przyciągnięcie zagranicznego kapitału, co zaowocowało 

dwucyfrowym wzrostem gospodarczym w ostatnich latach. 

29 maja 2019 r.  

Miało miejsce spotkanie w Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej z liderami 

biznesu wietnamskiego.    

31 maja 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się podsumowanie misji gospodarczej 

Przewodniczącego Sekcji Wietnam do Wietnamu.   

Sekcja Korea  

6 maja 2019 r.  

W siedzibie Hansei miało miejsce spotkanie na temat organizacji spotkań B2B  

w 2019 roku z delegacjami biznesu koreańskiego i udziale przedstawicieli 

społeczności koreańskiej w Konferencji „30 lat polskiej transformacji - 

Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”.  

 



 

 

16 maja 2019 r.  

W Konferencji „30 lat polskiej transformacji - Integracja diaspory azjatyckiej  

na Mazowszu” uczestniczył Przewodniczący Sekcji Korea, przedstawiciele 

Hansei i firm koreańskich w Polsce. 

20 maja 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z delegacją Seogu Incheon Metropolitan 

City. Na czele delegacji stał  Burmistrz Seo-gu Incheon p. Jse-Hyun Lee.  Prezes 

Piechociński w prezentacji przedstawił aktualną współpracę polityczną, 

gospodarczą i inwestycyjną Polska-Korea. Omówił wymianę handlową, 

najbardziej perspektywiczne obszary współpracy, a także wnioski z realizacji 

Umowy o wolnym handlu UE-Korea. Spotkanie poprowadził Przewodniczący 

Sekcji Korea Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Pan Janusz Kwon. Izba 

uczestniczyła także następnego dnia w spotkaniach B2B firm polskich  

i koreańskich. Po 3 dniach pobytu w Polsce goście z Korei udali się na spotkania 

B2B w Turcji. Wizyta zorganizowana została przez Partnera Izby HANSEI Polska 

w ramach : "2019 Korea  Trade Mission to Poland". 

24 maja 2019 r.  

W siedzibie Hansei Prezes Piechociński przedstawił koncepcję budowy stałej 

ekspozycji dla biznesu koreańskiego w Polsce w Azjatyckim Centrum w Polsce. 

Sekcja Indonezja  

22 maja 2019 r.  

Odbyło się seminarium: "Doing Business in Indonesia: Opportunities for Polish 

enterprises in Indonesia" w Centrum Informacyjnym PAIH w Warszawie  

z udziałem przedstawicieli Izby. 

Gospodarka Indonezji jest największą w regionie Azji Płd.- Wsch. Opiera się  

na przemyśle, z dynamicznie rosnącym udziałem sektora usług, szczególnie ICT. 

Indonezja jest członkiem G20, wchodzi także w skład regionalnych ugrupowań: 

ASEAN i APEC. Średni wzrost PKB w ostatniej dekadzie wyniósł ponad 5%.  

W br. Indonezja znalazła się w gronie 10 największych gospodarek (wg PWC  

w 2040 r. uplasuje się na 4. miejscu za USA, Chinami i Indiami). Populacja kraju 



 

 

wynosi 266 mln (wg BŚ klasa średnia przekroczy 130 mln os. w 2025 r., a PKB 

(PSN) osiągnie 25 tys. USD. 

22 maja 2019 r.  

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Delegacją Rząd , biznesu i bankowości 

indonezyjskiej przybyłej do Polski na Seminarium: "Doing Business in Indonesia: 

Opportunities for Polish enterprises in Indonesia". Prezes Piechociński omówił 

sytuację w polskiej i europejskiej gospodarce i przedstawił polska ofertę  

dla Indonezji. Spotkanie zorganizowała Przewodnicząca Sekcji Indonezja pani 

Monika Barzyc-Denisiewicz. 

 

Sekcja ASEAN 

14 maja 2019 r.  

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach odbyło się Forum 

Europa-ASEAN z udziałem Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.  

W panelu udział wzięli również:  

• Dino Patti Djalal, założyciel i przewodniczący, Foreign Policy Community 

of Indonesia, Dżakarta 

• Krzysztof Dobrowolski, zastępca dyrektora, departament Azji i Pacyfiku, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

• Yeo Lay Hwee, dyrektor, European Union Centre in Singapore 

• Patrycja Pendarkowska, prezes zarządu, Instytut Boyma 

• Olaf Osica, dyrektor projektu Rynki Zagraniczne, Grupa PTWP SA. 

 

Debata jest dostępna na: 

http://press.warszawa.pl/xi-europejski-kongres  

gospodarczy/?fbclid=IwAR0E0NxpluLczizv9mgeeyJmdk_WJK4zUc5gT-

MM2fJc1v4e1j0n01DOigI 

 

Po panelu dodatkowo Prezes Piechociński udzielił  wywiadu: 

https://www.youtube.com/watch?v=giEp2iHvFwc&fbclid=IwAR2IiEsDjLlOd1el6l

IjUmE0_z3DNevybhH47g-T1r0qB1-qVqf5BpVPrE4 

 

 

http://press.warszawa.pl/xi-europejski-kongres%20%20gospodarczy/?fbclid=IwAR0E0NxpluLczizv9mgeeyJmdk_WJK4zUc5gT-MM2fJc1v4e1j0n01DOigI
http://press.warszawa.pl/xi-europejski-kongres%20%20gospodarczy/?fbclid=IwAR0E0NxpluLczizv9mgeeyJmdk_WJK4zUc5gT-MM2fJc1v4e1j0n01DOigI
http://press.warszawa.pl/xi-europejski-kongres%20%20gospodarczy/?fbclid=IwAR0E0NxpluLczizv9mgeeyJmdk_WJK4zUc5gT-MM2fJc1v4e1j0n01DOigI
https://www.youtube.com/watch?v=giEp2iHvFwc&fbclid=IwAR2IiEsDjLlOd1el6lIjUmE0_z3DNevybhH47g-T1r0qB1-qVqf5BpVPrE4
https://www.youtube.com/watch?v=giEp2iHvFwc&fbclid=IwAR2IiEsDjLlOd1el6lIjUmE0_z3DNevybhH47g-T1r0qB1-qVqf5BpVPrE4


 

 

16 maja 2019 r.  

Delegacja Ambasady Malezji i MATRADE wzięła udział w Konferencji „30 lat 

polskiej transformacji - Integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu”. 

17 maja 2019 r.  

Delegacja malezyjska odwiedziła siedzibę członka Izby Polska-Azja Horus- 

Energia, producenta światowej klasy generatorów na gazy flarowe. 

Sekcja Unia Celna Azja Centralna 

7 maja 2019 r.  

Z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej Ambasada Rosji zorganizowała 

koncert Pieśni Wojny w wykonaniu Chóru Tureckiego. W wydarzeniu udział 

wzięli przedstawiciele Izby.  

27 maja 2019 r.   

Ambasada Kazachstanu zaprosiła przedstawicieli Izby do kina Kultura  

na specjalny pokaz filmu dokumentalnego „Equus: Story of the Horse” 

Projekcję poprzedziło przemówienie Nurbola Baimukhana współproducenta 

filmu i badacza. W czasie spotkanie Prezes Piechociński uzgodnił wyjazd  

na zaproszenie strony kazachskiej do Nur-Sułtanu (dawniej Astana) w dniach 7-

11 czerwca. Prosimy zainteresowanych o nadesłanie zaktualizowanych ofert  

dla partnerów z Kazachstanu. 

W spotkaniu i rozmowach uczestniczył Przewodniczący Sekcji Unia Celna i Kraje 

Azji  Centralnej Edward Skarżyński. Prezes Piechociński przeprowadził rozmowy 

z nowym Ambasadorem Białorusi w Polsce Panem Władimirem Czuszewem.  

29 maja 2019 r.  

W Ambasadzie Białorusi odbyło się spotkanie z nowym Ambasadorem Panem 

Władimirem Czuszewem. 

Pan Ambasador urodził się 1963 r. W 1985 roku ukończył z wyróżnieniem 

Białoruski Instytut Inżynierów Transportu Kolejowego, wydział budowlany,  

w 1995 roku – Białoruski Uniwersytet Państwowy, wydział prawa, w 1997 roku 



 

 

– Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny, wydział wyspecjalizowany 

języków obcych dla pracowników organów administracji państwowej.  

Ma wieloletnie doświadczenie dyplomatyczne a w latach 2006-2009 był Radcą-

Ministrem  w Ambasadzie Republiki Białoruś w RP. W latach 2011-2017  

był Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś  

w Republice Serbii, od 2013 roku – akredytowanym jednocześnie  

w Czarnogórze i Republice Macedonii. 

29 maja 2019 r.  

Prezes Izby nagrał wywiad dla Telewizji Państwowej Kazachstanu o współpracy 

polsko-kazachskiej.  

31 maja 2019 r. 

"Forum Biznesowe Polska – Azerbejdżan” z udziałem członków Izby w Baku. 

 

Pozostałe wydarzenia 

2 maja 2019 r.  

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

Afrykańskiej  Izby Przemysłowo-Handlowej. 

8 maja 2019 r.  

Dzień Portu Koper z udziałem członków Izby. Coroczne spotkania z Portem 

Koper są okazją do przedstawienia zakresu usług, planów rozwoju oraz rozmów 

B2B. W tym roku zorganizowano także networking z wiodącymi Armatorami 

Morskimi.  

8 maja 2019 r.  

W siedzibie PAIH odbyła się z udziałem członków Izby konferencja o azjatyckich 

bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce.  

10 maja 2019 r.   

Odbyła  się 5-ta edycja Paderewski Academy - projektu studentów CEMS Club 

Warszawa. Prezes Piechociński wziął udział w panelu „Obecny stan  

i perspektywy rozwoju gospodarki Polski” razem z profesor Elżbietą Mączyńską 



 

 

szefową PTE, Jakubem Borowskim z Banku Paribas. Dyskusję  moderował 

Grzegorz Siemionczyk (dziennikarz ekonomiczny, Rzeczpospolita). 

13 maja 2019 r.  

W siedzibie Izby  odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Polska-Azja z Panią 

Yuliyą Svitlychną, Gubernator Regionu Charkowskiego, przedstawicielami Rady 

Regionu Charkowskiego oraz przedsiębiorcami ukraińskimi. W spotkaniu wzięli 

udział Przewodniczący Sekcji Kraje WNP Unia Celna Izby, Czesław Skarzyński  

i Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Bożena Żelazowska. 

16-17 maja 2019 r.  

Firmy członkowskie Izby uczestniczyły w Europejskiej Konferencji Logistycznej 

„Łańcuch dostaw 4.0 w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. 

19 maja 2019 r.  

Przewodniczący Sekcji Unia Celna  i Kraje Azji Centralnej Pan Czesław Skarzyński 

zorganizował koncert PODRÓŻ NA OPERIONA w Centrum Kultury Prawosławnej 

w Warszawie. 

22 maja 2019 r.  

W Centrum Nauki Kopernik Prezes Piechociński w panelu „Twitter: 280 znaków 

w słusznej sprawie” na festiwalu Sektor 3.0  wraz z dr Janem  Zającem  

z  Sotrender, Michałem  Polem z  Onet.pl i Ewą Krupa z Fundacji Orange, 

omówił wykorzystanie portali społecznościowych dla komunikacji biznesowej. 

27 maja 2019 r.  

W Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS członek Izby Fundacja Dzieciom „Zdążyć  

z pomocą „ i Fundacja Polonia Union zorganizowały koncert z okazji Dnia Matki 

i Dnia Dziecka dla środowiska osób niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji 

„Zdążyć z pomocą”. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością obu Fundacji. 

Wydarzenia w czerwcu  

3 czerwca 2019 r.  



 

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Zaprosiła kierownictwo Izby na Galę 

„TERAZ POLSKA „. 

 

6-7 czerwca 2019 r. 

XXII  Polsko - Białoruskim Forum Gospodarczym "DOBROSĄSIEDZTWO 2019", 

które w tym roku odbędzie się w Mińsku na Białorusi. W ramach Forum będą 

miały miejsce Międzynarodowe Tragi Rolnicze BELAGRO, BELFERMA  

i BELPRODUKT -2019. 

7-11 czerwca 2019 r. Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Piechociński 

przebywać będzie w Kazachstanie.   

11-13 czerwca 2019 r.  

W dniach 11-13 czerwca 2019 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Pomocy 

Humanitarnej i Rozwojowej - Warsaw Humanitarian Expo.  

Warsaw Humanitarian Expo to największe w Europie targi poświęcone 

globalnej pomocy humanitarnej. W pawilonach wystawienniczych Ptak Warsaw 

Expo znajdą Państwo zarówno wszystkie podmioty funkcjonujące w ramach 

systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacje NGO 

sprofilowane na pomoc humanitarną i rozwojową. Ci, którzy zajmują się 

zakupami w organizacjach przybędą na targi ponieważ chcą wiedzieć, jakie 

firmy składają im oferty, jakie proponują korzyści technologiczne, na ile można 

mieć do nich zaufanie.  

Warsaw Humanitarian Expo to strefy biznesowe gdzie wystawcy na swoich 

stoiskach zaprezentują wyroby niezbędne do niesienia pomocy na najwyższym 

poziomie bezpieczeństwa oraz produkty kwalifikowane do wspierania rozwoju 

gospodarczego i polepszenia warunków życia w rozwijających się państwach. 

W trakcie wydarzenia w przystępny sposób (konferencje, webinaria) 

zaprezentowane zostaną najistotniejsze zagadnienia związane z zamówieniami 

ONZ oraz zostanie omówiony tok postępowania o udzielenie zamówienia.  

To największe wydarzenie w Polsce łączące i integrujące środowisko pomocy 

humanitarnej i rozwojowej. To przede wszystkim dziesiątki spotkań B2B i B2G 

oraz prezentacja istniejących w czasie targów produktów użytecznych w czasie 

niesienia pomocy i niezbędnych do odbudowy terenów, które ucierpiały  



 

 

w wyniku sytuacji kryzysowych, zmian klimatycznych, konfliktów wojennych. 

Targi odbędą się w centrum wystawienniczym Ptak Warsaw Expo  

w Nadarzynie, al. Katowicka 62. Więcej informacji o wydarzeniu oraz możliwość 

rejestracji znajdą Państwo na stronie organizatora: 

https://humanitarianexpo.com/. 

14 czerwca 2019 r.  

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - 

Przedsiębiorcy.pl, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług 

zaprosili przedstawicieli na Wielką Galę 30 LAT WOLNOŚCI RP. 

 

Nadchodzące wydarzenia 

11-13 czerwca 2019 r., Warsaw Humanitarian Expo – Międzynarodowe Targi 

Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej, Ptak Warsaw Expo 

Jest to pierwsze wydarzenie targowo-konferencyjnego o tematyce 

humanitarnej organizowane w Polsce i jedyne w Europie Środkowo-

Wschodniej. 

Więcej informacji na stronie organizatora: https://humanitarianexpo.com/ 

18-20 czerwca 2019 r., XVII edycja Międzynarodowych Targów Asian Oil, Gas 

& Petrochemical Engineering Exhibition, Kuala Lumpur 

Malezyjska Agencja ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego (MATRADE), Narodowa 

Agencja ds. wsparcia eksportu Malezji ma przyjemność poinformować  

o organizowanej w dniach 18-20 czerwca 2019 roku 17 edycji 

Międzynarodowych Targów przemysłu wydobywczego ropy i gazu Asian Oil, 

Gas & Petrochemical Engineering Exhibition (OGA).  

Sektor ropy i gazu jest jednym z głównych źródeł rozwoju gospodarczego 

Malezji (blisko 1/6 wpływów do budżetu państwa w 2017). Malezja jest obecnie 

drugim po Katarze największym producentem skroplonego gazu na świecie.  

Targi odbędą się w Centrum Wystawienniczym KLCC w Kuala Lumpur, Malezja  

i organizowane są przez Malaysian Exhibition Services Sdn Bhd (UBM MES).  

https://humanitarianexpo.com/
https://humanitarianexpo.com/


 

 

Organizowane co dwa lata targi OGA są jedną z największych wystaw 

poświęconych przemysłowi wydobywczemu ropy i gazu oraz inżynierii 

petrochemicznej w Azji oraz są doskonałą platformą do zapoznania się  

z najnowocześniejszymi technologiami i urządzeniami stosowanymi w tym 

sektorze.  

W trakcie 16 edycji organizowanej w 2017 roku targi odwiedziło 23.000 gości 

branżowych, w tym 2.300 gości zagranicznych.  

Biuro MATRADE w Warszawie zaprasza polskich importerów i dystrybutorów 

do wzięcia udziału w spotkaniach B2B z malezyjskimi firmami w dniach 18 i 19 

czerwca 2019 roku.  

Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania (4 dni/3 noce  

w dniach od 17 do 20 czerwca 2019 roku).  

Firmy wybrane do uczestnictwa w spotkaniach powinny przybyć do Kuala 

Lumpur w dniu 17 czerwca 2019 roku oraz wyjechać w dniu 20 czerwca 2019 

(istnieje możliwość przedłużenia pobytu na własny koszt).  

Firmy zainteresowane uczestnictwem w programie powinny złożyć wypełniony 

Formularz Rejestracyjny (Registration Form) wraz z dokładnym zaznaczeniem 

poszukiwanych w Malezji produktów/usług. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na 

adres mailowy: warsaw.paulina@matrade.gov.my  

Więcej informacji na temat targów OGA znajduje się na stronie internetowej 

https://www.oilandgas-asia.com/ Można je również uzyskać pod adresem 

mailowym warsaw.paulina@matrade.gov.my lub numerem telefonu 22 222 17 

72. 

20-22 czerwca 2019 r. Bangladesh Wood Expo, Dhaka 

Bangladesh Wood Expo to największe targi prezentujące produkty drewniane, 

maszyny do obróbki drewna oraz usługi związane z branżą. Wydarzenie 

odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2019 r. w Dhace. 

Kontakt do organizatorów: 

E-mail: info@futurextrade.com 

 

 

mailto:warsaw.paulina@matrade.gov.my
http://www.bangladeshwood.com/
mailto:info@futurextrade.com


 

 

21-23 czerwca 2019 r. Bangladesh Lighting Expo 2019, Dhaka 

W dniach 21-23 czerwca 2019 r. odbędą się w Dhace w Bangladeszu targi 

produktów oświetleniowych - Bangladesh Lighting Expo 2019. 

Kontakt do organizatorów: 

E-mail: info@asktradex.com 

E-mail: info@finaltouchbd.com 

 

2-4 sierpnia 2019 r., Profood Propack & Agbiz 2019, Kolombo 

W dniach 2-4 sierpnia 2019 r. odbędą się targi Profood Propack & Agbiz 2019 

w Kolombo na Sri Lance. Targi produktów spożywczych, napojów i opakowań 

odbędą się już po raz osiemnasty. Są to największe targi sektora spożywczego  

i przetwórstwa spożywczego w tym kraju. 

 

Witryna wydarzenia   www.profoodpropack.com 

Kontakt: E-mail: supun@saexhibitions.com 

 

29-31 sierpnia 2019 r. Annapoorna ANUFOOD India, Mumbaj 

W dniach 29-31 sierpnia 2019 r. odbędą się międzynarodowe targi spożywcze 

Annapoorna ANUFOOD India w Mumbaju. Na stoisku narodowym 

zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ramach 

Branżowego Programu Promocji polskich specjalności żywnościowych swoją 

ofertę eksportową będą promować polskie firmy. Zagraniczne Biuro Handlowe 

w Mumbaju ponownie włączy się w pomoc podczas misji. Stoisko promocyjno-

informacyjne PAIH będzie znajdować się w pawilonie polskim. 

26-28 września 2019 r., Bangladesh City Expo, Dhaka 

Bangladesh Smart City Expo to największe wydarzenie dotyczące 

nowoczesnego rozwoju miast w Bangladeszu. Targi odbędą się w dniach w 26-

28 września 2019 r. w Dhace. 

Wystawcami wydarzenia mają być producenci i dostawcy nowoczesnych 

rozwiązań w sektorze smart city. Podczas trzech dni targów zostaną 

zaprezentowane najnowsze technologie, produkty oraz usługi, stworzone  

dla podniesienia jakości życia. Wystawa skoncentruje się również  

http://www.bangladeshlightingexpo.com/
mailto:info@asktradex.com
mailto:info@finaltouchbd.com
http://www.profoodpropack.com/
http://supun@saexhibitions.com/
http://www.worldoffoodindia.com/
http://www.worldoffoodindia.com/index.html
http://www.kowr.gov.pl/
https://food.trade.gov.pl/pl
http://food.trade.gov.pl/pl
https://www.redcarpet365.com/smartcity.html


 

 

na niewykorzystanych sektorach, które są ważne dla Bangladeszu  

dla podtrzymania rozwoju gospodarczego i społecznego. Poza tym 

międzynarodowi uczestnicy będą mieli szansę na nawiązanie kontaktów 

biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.  

 

Witryna wydarzenia 

www.redcarpet365.com/smartcity.html 

  

Kontakt do organizatorów: 

E-mail: info@redcarpet365.com 

 

http://www.redcarpet365.com/smartcity.html
mailto:info@redcarpet365.com
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