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TURNIEJ GOLFA O PUCHAR PREZESA KIG (6. edycja)  
KIG OPEN 2020 na polu golfowym First Warsaw Golf & CC  

Sezon golfowy 2020 rożni się w istotny sposób od ubiegłorocznego i wcześniejszych sezonów. Powód 
jest wiadomy. Mimo trudnych okoliczności należy podkreślić, że ta dyscyplina sportu dala sobie 
znakomicie radę w trudnym „covidowym” czasie.  

W Polsce w tym roku odbywały się liczne turnieje a w ostatni weekend (w sobotę, 10 października) 
miała miejsce 6. edycja Turnieju Golfa KIG OPEN o Puchar Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. KIG 
obchodzi w tym roku 30-lecie swego istnienia.  

Tym razem Turniej odbył się na pięknym i gościnnym polu golfowym First Warsaw Golf & Country Club 
w Rajszewie k/Warszawy. Jest to najstarszy w Polsce klub golfa, którego jednym z założycieli był zmarły 
niedawno znakomity reżyser i aktor oraz nasz kolega golfista Andrzej Strzelecki. 
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KIG OPEN 2020 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W turnieju wzięło udział 95 golfistów i 
golfistek.  W tym roku start turnieju odbył się w formule „shot gun” – co oznacza, że wszystkie ekipy 
(flights) rozpoczęły grę o tej samej godzinie a sygnałem do startu był wystrzał z ze specjalnego 
sportowego pistoletu.  

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Wyniki zostały opublikowane 
na stronie Polskiego Związku Golfa – www.pzgolf.pl O nadzwyczajnej sportowej jakości turnieju 
świadczy fakt, że zwycięzca w głównej kategorii Bill Carey uzyskał wynik o 3 punkty lepszy niż par pola, 
tzn. pokonał 18 dołków w 69 uderzeniach (par pola wynosi 72).  

Zwycięzcy otrzymali nagrody w formie statuetek oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów 
turnieju. Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wręczyli: Prezes Polskiego Związku 
Golfa Marek Michałowski oraz ze strony KIG dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Amb. Jerzy Drożdż, 
inicjator i organizator tego wydarzenia.  

Zakończenie KIG OPEN 2020 miało jeszcze jeden nadzwyczajny akcent. Ceremonia wręczenia nagród 
rozpoczęła się w kilka minut po historycznym zwycięstwie Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju 
tenisa na kortach Roland Garros w Paryżu.   

W Turnieju udział wzięło wielu wybitnych golfistów a wśród nich Mariusz Czerkawski, znakomity 
niegdyś hokeista i olimpijczyk – gość specjalny Dyplomatycznego Otwarcia Roku KIG 2020. Grali tez 
przyjaciele turnieju Stephane Rauber oraz Tim Corcoran. 

Głównym partnerem KIG OPEN 2020 podobnie jak w roku ubiegłym był program „Przedsiębiorstwo 
Fair Play”. Wsparcia udzieliła także firma Konsul Trofea Sportowe oraz prywatnie Urszula i Jerzy Drożdż. 

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju należą się szefowi First Warsaw Golf & 
Country Club Nimrod Tavi a także dyrektorowi Turnieju Eli Ptasińskiej i całej ekipie FWG&CC.  

Wysokiemu poziomowi dorównała pogoda. Mieliśmy piękny słoneczny dzień.  

Uczestnicy turnieju  bardzo wysoko ocenili organizację turnieju a także doskonalą kuchnię klubu 
(śniadanie i lunch dla golfistów i zaproszonych osób). Zawodnicy i przybyli goście zapewniali, iż w 
przyszłym roku znowu pojawia się na KIG OPEN. Z tym większą więc ochotą rozpoczynamy 
przygotowania do 7. edycji turnieju. Do zobaczenia w 2021 roku!!! 

ZDJĘCIA 1: link  źródło: Stephane Rauber, Jerzy Drożdż 
ZDJĘCIA 2: link  źródło: First Warsaw Golf, Marek Darnikowski 
 
 
 
 
 

 

http://www.pzgolf.pl/
https://transfer.kig.pl/BuPB2AlV
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADjmN4IOPSKVUd0&id=CEA5C07341FE6C1C%2142103&cid=CEA5C07341FE6C1C
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źródło: First Warsaw Golf, Marek Darnikowski, Wojciech Aydin Drożdż, Jerzy Drożdż, Stephane Rauber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji 
międzykulturowej − szkolenie online, 5 listopada 2020 

 
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG rozpoczyna cykl szkoleń on-line „Etykieta w komunikacji biznesowej 

i komunikacji międzykulturowej”, które prowadzone będą przez Pawła Grotowskiego. Szkolenia będą 

organizowane dla firm i organizacji biznesowych (niezależnie od branży lub sektora), które zgłoszą 

zainteresowanie udziałem. Pierwsze wydarzenie z cyklu odbędzie się 5 listopada 2020 r. 

 

O szkoleniu 
 

W bieżącej sytuacji na świecie szczególnie istotna dla biznesu jest skuteczna komunikacja. 

Szkolenie „Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej” skierowane 

jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla w polskich firmach zainteresowanych 

ekspansją zagraniczną. W trakcie szkolenia uzyskają Państwo wiedzę ekspercką na tematy jak: 

etykieta w komunikacji, zasady związane z korespondencją, budowaniem pierwszego  

 

wrażenia, mową ciała, zasady udziału w spotkaniach i naradach, small-talk, różnice kulturowe, 

rozwiązywanie konfliktów itp. Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie zamieszczonym 

poniżej. 

 

Program szkolenia w załączniku. 

 

 Koszt udziału jednego uczestnika w szkoleniu wynosi 520 PLN + 23% VAT. 

 

Rejestracja udziału w szkoleniu: FORMULARZ 

 

Po otrzymaniu zgłoszeń prześlemy Państwu szczegóły dotyczące warunków udziału oraz 

kwestii organizacyjno-technicznych. Link do platformy ZOOM zostanie wysłany do Państwa na 

dzień przed wydarzeniami. 

 

Kontakt 
 

Piotr Lipiec 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

tel. +48 22 630 96 06 

e-mail: plipiec@kig.pl 

 

https://formularze.kig.pl/pl/2020-szkolenie-etykieta/
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Ryzyko Walutowe dla importerów i eksporterów 
(webinarium) 

 

 

Dzień dobry, 

 
Podczas ostatniego webinarium o tematyce ryzyka walutowego, które odbyło się 9 kwietnia 2020 
Piotr Majka z Western Union Bank trafnie przewidział późniejsze osłabienie się USD oraz umocnienie 
PLN. Można to zaobserwować na grafikach w załączniku.  
 
„Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym dla importerów i eksporterów w dobie korona wirusa – 
dalsze prognozy” 
 
Zatem, jeżeli jesteś zainteresowany tym, co o rynku walutowym autor prognoz sądzi obecnie i chcesz 
zabezpieczyć siebie i swój biznes przed ryzykiem walutowym, zapisz się na bezpłatne webinarium, 
które odbędzie się 21 października 2020 w godzinach 11.00-12.00. 
 
FORMULARZ REJESTRACYJNY  
 
Brak szklanej kuli nie jest przeszkodą, kiedy prognozy tworzą eksperci Western Union Bank i 
Krajowej Izby Gospodarczej! 
 

  

https://formularze.kig.pl/pl/2020-02-25-ryzyko-walutowe/
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Misje gospodarcze KIG online 
 

Informujemy, że wciąż można zgłaszać firmy do udziału w misjach gospodarczych online, o których 

więcej informacji znajduje się tutaj:  

 

Misje gospodarcze online 

 

Kalendarz misji gospodarczych online, które realizuje Biuro Współpracy z Zagranicą prezentuje się 

następująco: 

Październik – Korea Płd, Singapur, Arabia Saudyjska, RPA 

Podane terminy są terminami orientacyjnymi, które będziemy starali się dostosować do 

zapotrzebowania zgłoszonych firm. 

 

W ślad za zgłoszeniem zainteresowania danym rynkiem, które mogą Państwo określić w formularzu, 

pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą skontaktują się z Państwem. 

 

Szkolenia INCOTERMS 2020 

 

Szkolenie online INCOTERMS® 2020 

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo interpretować i stosować reguły handlu międzynarodowego?  

 

Zapraszamy na szkolenie online INCOTERMS® 2020 - jak rozumieć i stosować międzynarodowe reguły 

handlu. W programie szkolenia między innymi analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, która 

pozwoli uniknąć wielu kosztownych błędów oraz przyczyni się do bezkonfliktowej realizacji transakcji 

handlowych. Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich 

zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.  

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

 

Szkolenie poprowadzi Jarosław Hermanowski, ekspert w zakresie INCOTERMS i jedyny w Polsce 

trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. 

 

 

 

https://kig.pl/biuro-wspolpracy-z-zagranica-kig-zaprasza-na-misje-gospodarcze-online/
https://kig.pl/misja-z-cape-town-western-cape-virtual-fresh-produce-b2b-mission-to-poland-29-10-2020-r/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-28-incoterms/
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Pierwsze szkolenie online INCOTERMS® 2020 w opinii uczestników: „To była spora dawka 

merytorycznej wiedzy wraz z praktycznymi wskazówkami na temat zasad handlu 

międzynarodowego”.  

 

Kolejne spotkania w terminach: 

29 października 

25 listopada 

17 grudnia 

 

Szczegóły na naszej stronie internetowej, pod adresem: LINK 
 

INCOTERMS 2020 – zamów publikację 

 

INCOTERMS to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, w tym koszty, ryzyko 

i inne praktyczne aspekty przekazania towarów pomiędzy sprzedającym a kupującym: 

 

• regulują podział obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym; 

• określają podział kosztów; 

• porządkują warunki dostawy i odpowiedzialność za dostawę towarów; 

• określają ryzyka na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia w 

dostawie. 

 

Począwszy od 1936 roku reguły Incoterms® opracowuje i przygotowuje Międzynarodowa Izba 

Handlowa (International Chamber of Commerce).  Ich stosowanie jest szeroko przyjęte na całym 

świecie. Staraniem ICC Polska INCOTERMS 2020 zostały wydane w wersji polsko-angielskiej.  

 

Krajowa Izba Gospodarcza dystrybuuje Incoterms®2020 oraz wersje wcześniejsze na zasadzie 

porozumienia z ICC Polska. 

 

Znajomość reguł Incoterms pozwoli Ci uniknąć wielu kosztownych błędów i bezkonfliktowo zrealizować 

transakcje handlowe. Nie daj się zaskoczyć kontrahentom i działaj zgodnie ze zmienionymi regułami 

Incoterms 2020. Sprawdź, czy zapisy umowy wystarczająco zabezpieczają Twoją firmę. 

 

 

 

 

https://kig.pl/szkolenie-online-incoterms-2020-%e2%88%92-jak-rozumiec-i-stosowac-miedzynarodowe-reguly-handlu/
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Chcesz zamówić publikację? 

Skontaktuj się z Biurem Współpracy z Zagranicą 

 

Anna Derbin 

e-mail: aderbin@kig.pl 

tel: 22 630 96 43 

 

Możesz też skorzystać z gotowego formularza zamówienia. 

 

Misja gospodarcza online – RPA 
 

Krajowa Izba Gospodarcza oraz WESGRO – Cape Town & Western Cape Torurism, Trade & Ivestment 

Agency, we współpracy Ambasadą RPA w Polsce, Forum Eksporterów Świeżych Produktów z Western 

Cape zapraszają do udziału w webinarium biznesowym i wirtualnych spotkaniach b2b z udziałem 

przedstawicieli firm południowoafrykańskich z Kapsztadu i Prowincji Zachodniego Przylądka 

reprezentujących sektor świeżych owoców i warzyw.  

Wirtualne spotkania B2B planowane są w dniu 29 października 2020 i poprzedzone zostaną 

webinarium, na którym poruszone zostaną kluczowe tematy dotyczące biznesowymi relacji i wymiany 

handlowej między Polską a Prowincją Western Cape.   

Lista firm południowoafrykańskich biorących udział w spotkaniach B2B, z Prowincji Western Cape i 

Cape Town [PDF] 

 

 

Po wyborze partnerów do rozmów B2B przygotujemy program spotkań w formule wirtualnej. Firmy z 

Polski i RPA przeprowadzą indywidualne rozmowy B2B online. 

 

RPA jest drugim co do wielkości eksporterem owoców cytrusowych. Świeże owoce stanowią około 35% 

eksportu produktów rolnych z RPA. Według najnowszych prognoz RPA wyeksportuje w 2020 r. 

rekordową ilość owoców cytrusowych, przy czym całkowity wzrost eksportu w porównaniu z rokiem 

poprzednim wyniesie 11%. Całkowity eksport pomarańczy, cytryn, mandarynek i grejpfrutów                                  

z Południowej Afryki w bieżącym roku osiągnie rekordowy poziom 2,31 mln ton. 

 

 

 

 

 

 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/05/formularz_ZAMOWIENIE-Incoterms20202.doc
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Oprócz cytrusów, eksport obejmuje m.in. owoce pestkowe, winogrona stołowe, owoce subtropikalne 

(awokado, liczi, mango, ananas, papaja) i owoce egzotyczne (melony, figi, granaty i inne) eksportowane 

do ponad 100 krajów. Południowoafrykańskie awokado trafia głównie do  Europy.  

Specjalność eksportową RPA stanowią także warzywa (m.in. bataty, dynia piżmowa, orzech szary).  

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych importerów, detalistów, hurtowników, dystrybutorów, 

agentów i kupców świeżych owoców i warzyw do kontaktu i deklaracji udziału w spotkaniach on line                

z firmami z Western Cape (RPA).  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

Lista firm południowoafrykańskich biorących udział w spotkaniach B2B, z Prowincji Western Cape i 

Cape Town [PDF]  

 

Polsko-Koreańskie rozmowy B2B online 
 

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z koreańskim partnerem DGFEZ (Daegu Gyeongbuk Free 

Economic Zone Authority) zapraszają firmy polskie do udziału w Polsko–Koreańskich rozmowach 

handlowych B2B online, które odbędą się w dniu 28. 10.2020 / środa / w godz 9.30-12.30. 

 

Spotkanie odbędzie się w j. angielskim na platformie Zoom, a rozmowy handlowe zostaną tak 

dopasowane wg określonego harmonogramu, aby każda firma koreańska miała możliwość 

indywidualnego spotkania z firma polską. 

 

Wśród firm koreańskich biorących udział w wirtualnej misji znajdują się między innymi firmy 

reprezentujące następujące sektory: 

– ochrona  środowiska (technologie oczyszczania wody) 

– sektor kosmetyczny i medycyny estetycznej (maski, nici antyaging, nici hialuronowe etc) 

– sektor sprzętu i urządzeń medycznych (sprzęt dla laparoskopii oraz trakery) 

– optyka (akcesoria do okularów) 

– wyposażenie wnętrz (rolety, żaluzje) 

– odzież niemowlęca 

 

Katalog o firmach koreańskich z pełną ofertą: Pobierz pdf 

 

Rejestracja. Firmy zainteresowane udziałem w wirtualnych spotkaniach B2B z partnerami z Korei 

Południowej zapraszamy do rejestracji poprzez:  Formularz zgłoszeniowy 

 

https://formularze.kig.pl/pl/2020-10-29-cape-town/
https://transfer.kig.pl/OMZGag2k
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-DGFEZ-Catalog-Online-B2B-meeting.pdf
Formularz%20zgłoszeniowy


 

 

10 

Ekspert KIG o polskiej branży kosmetycznej  

z okazji Cosmoprof 2020 
 

W dniach 5-18 października odbywają się jedne z najważniejszych targów kosmetycznych na świcie – 

Cosmoprof. Z tej okazji, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG, ambasador Jerzy Drożdż wziął 

udział w debacie eksperckiej na temat polskiej branży kosmetycznej, która ma mocną reprezentację 

na włoskim wydarzeniu. Kosmetyczną stolicą zazwyczaj jest Bolonia, natomiast w tym roku 

wydarzenie odbywa się online. 

 

Ambasador Jerzy Drożdż zwraca uwagę na wielki potencjał polskiej branży kosmetycznej: 

 

 

− Polska jest 5. największym producentem kosmetyków w Unii Europejskiej. Od 2004 do 2019 r. 

produkcja kosmetyków w Polsce powiększyła się aż 5-krotnie. Największe rynki, na które 

eksportujemy, to Niemcy, Rosja i Wielka Brytania, ale polskie kosmetyki są dostępne także w takich 

krajach jak Tajwan, Chiny, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Malezja, Kuwejt. 

 

Poznaj moc polskiej branży kosmetycznej. Obejrzyj: Debata #PolishBeauty 

 

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera polskich przedsiębiorców w rozwijaniu ich firm na zagranicznych 

rynkach. Wskazuje najbardziej perspektywiczne kierunki dla ekspansji zagranicznej, organizuje 

spotkania networkingowe oraz warsztaty z ekspertami i znawcami poszczególnych rynków.  Swoją 

ofertę kieruje także do firm z sektora beauty. 

 

Dowiedz się więcej o możliwościach rozwoju Twojej firmy z KIG: https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-

miedzynarodowa/ 

 

Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem). Akcja objęta została patronatem Ministerstwa 

Rozwoju RP. 

https://www.youtube.com/watch?v=sqVXiKwcFdI
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/
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Przegląd tygodnia ambasady w Dar es Salaam 
 

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (7-13 października 2020 r.) 

  

Tanzania. Tanzania planuje stworzyć giełdę aukcyjną herbaty w Dar es 

Salaam. Dotychczas jedyna giełda aukcyjna herbaty w całej Afryce 

Wschodniej operuje w kenijskiej Mombasie. Tanzański Zarząd Herbaty 

(Tanzania Board of Tea) informuje, że aukcje rozpoczną się jeszcze w tym 

roku, po zatwierdzeniu dwóch magazynów, które będą mogły pomieścić 13 ton próbek 

herbaty. Do udziału w aukcjach planowane jest zaproszenie również producentów herbaty z 

Rwandy, Malawi, Mozambiku i Zimbabwe. System aukcyjny prowadzony będzie za 

pośrednictwem systemu online TMX, o którym pisaliśmy w poprzednich przeglądach.  

 

Komentarz: Aukcje herbaty w kenijskiej Mombasie odbywają się dwa razy w tygodniu. Jest to 

drugi największy po lankijskim Colombo rynek herbaty. Otwarcie rynku aukcyjnego w Dar es 

Salaam spowoduje, że rynek mombaski zmniejszy się o min. 8 tys. ton herbaty pochodzącej z 

samej tylko Tanzanii. Wydaje się jednak, że proces nabywania znaczenia przez rynek herbaty 

w Dar es Salaam będzie rozłożony w czasie i nie zagrozi pozycji kenijskich aukcji w krótkim 

okresie. Zapowiedzi te świadczą jednak o tym, że władze Tanzanii są zdeterminowane, aby 

system aukcji online rozwijał się i nabywał znaczenia i podchodzą do tego tematu 

priorytetowo.  

  

Rwanda. Bank Światowy szacuje, że Rwanda traci i marnuje 40% całkowitej 

produkcji żywności każdego roku, podczas gdy 19% populacji jest 

niedożywiona. W opublikowanym raporcie „Food Smart Country 

Diagnostic” przyjrzano się trzem uprawom, które są powszechnie 

spożywane w tym kraju (pomidory, ryż i kukurydza). Pomidory mają największy współczynnik 

strat wynoszący 49%, za nimi plasują się kukurydza – 25% i ryż – 18%.  

 

Komentarz: Przyczyną utraty tak dużej ilości pomidorów jest brak chłodni w gospodarstwach 

czy na dalszych etapach łańcucha wartości. Przekłada się to na okres przydatności do spożycia 

1-3 dni zamiast 1-3 tygodni w idealnych warunkach temperaturowych. Jeśli chodzi o 

kukurydzę, rządowy program intensyfikacji upraw doprowadził do tego, że ponad 65% 
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rolników obecnie uprawia kukurydzę, zarówno na własny użytek, jak i do sprzedaży. Pomimo 

tego wzrostu produkcji, krajowe dostawy kukurydzy były niewystarczające pod względem 

standardów jakościowych wymaganych przez głównych odbiorców. Jest to spowodowane 

głównie wysoką zawartością wilgoci i zanieczyszczeniami, które przyczyniają się do skażenia 

aflatoksynami, a tym samym do wysokich poziomów strat. Ryż jest uważany za uprawę 

priorytetową dla bezpieczeństwa żywnościowego i ograniczenia ubóstwa w kraju. Straty ryżu 

wynikają w dużej mierze z nieodpowiedniego obchodzenia się z nim i jego przechowywania, 

co skutkuje obecnością aflatoksyn. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pojawiły się 

doniesienia, że ponad 265 ton ryżu uległo zepsuciu i gniło w magazynie w dystrykcie Rusizi 

(region jest największym producentem ryżu). W tym samym czasie w dystrykcie Ngoma we 

wschodniej Rwandzie okazało się, że w sklepach leżało niesprzedane 705 ton ryżu. Pomoc w 

zmniejszaniu strat żywności w Rwandzie może stanowić ciekawy punkt wejścia dla polskich 

firm, które mają już doświadczenia w podobnej działalności na kontynencie afrykańskim. 

 

Rwanda. Kolejna ulga MFW w obsłudze zadłużenia. Rwanda ma skorzystać z ulgi w obsłudze 

zadłużenia w wysokości 16,9 mln USD od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 

przez  okres sześciu miesięcy. To już druga ulga w obsłudze zadłużenia Rwandy przez MFW. 

Jest to część starań MFW, aby pomóc państwom dotkniętym pandemią COVID-19 uporać się 

z jej skutkami.  

 

Komentarz: Dzięki uldze Rwanda będzie miała więcej dostępnego kapitału do inwestowania w 

dotknięte sektory gospodarki, a także poprawi zdolność reagowania na pandemię. Z 

zastrzeżeniem dostępności zasobów, ulga w obsłudze zadłużenia może być udzielona na łączny 

okres dwóch lat. 

 

Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (7-13 października 2020 r.) 

 

Targi meblarskie w Rydze – dostępne stoisko dla 

firm z Polski 

 

W dniach 23-25 października br. Ambasada RP w Rydze będzie uczestniczyła w targach 

meblarskich – „BALTIC FURNITURE”.  Polska będzie dysponowała stoiskiem wraz z 

wyposażeniem. Stoisko może być przekazane nieodpłatnie 3 firmom z Polski, które zechcą 
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zaprezentować się w trakcie wszystkich dni poszczególnych targów, tak aby każda z nich 

dysponowała wygodną dla siebie powierzchnią. 

 

Poniżej opis imprezy: https://rigacomm.com/lv/  

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Istnieje również możliwość przesłania na adres ambasady swoich materiałów reklamowych i 

promocyjnych, które Ambasada wyłoży na stoisku. 

 

Ambasada RP w Rydze chętnie odpowie na wszystkie dodatkowe pytania. 

 

Kontakt: 

Mateusz Jakubiak 

starszy referent ds. polityczno-ekonomicznych w Ambasadzie RP w Rydze 

tel. +371 670 31 532 

fax. +371 670 31 549 

www.ryga.msz.gov.pl 

 

Jednocześnie Ambasada RP w Rydze informuje, iż na tę chwilę osoby przyjeżdżające z Polski 

na Łotwę obowiązuje obowiązkowa 10-dniowa izolacja w związku ze wskaźnikiem 

zachorowalności w Polsce. Wskaźnik jest aktualizowany w każdy piątek. Organizatorzy targów 

wyszli jednak naprzeciw swoim wystawcom i zaaranżowali możliwość przyjazdu na Łotwę bez 

wymogu odbycia kwarantanny. W załączniku przesyłamy informacje. 

https://rigacomm.com/lv/

