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Konferencja online: Praktyczny wymiar pomocy 

dla polskich eksporterów w czasie Covid, 10 

grudnia 2020 
 

 
 
 
Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Praktyczny wymiar pomocy dla 
polskich eksporterów w czasie Covid”. Wydarzenie odbędzie się 10 grudnia w godzinach 10:00 – 
14:00 na platformie ZOOM. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
 
Uczestnicy uzyskają informacje o: 
 
możliwościach uzyskania wsparcia finansowego 
pomocy merytorycznej ze strony polskich placówek dyplomatycznych 
wsparciu w postaci porad nt. dywersyfikacji działań eksportowych 
Informacje przekażą przedstawiciele resortów i instytucji finansowych dysponujących wiedzą i 
instrumentami wsparcia polskiego eksportu. W ramach konferencji planujemy interaktywny panel z 
udziałem ekspertów działających przy Prezesie KIG. Zespół Doradców Dyplomatycznych składa się z 
byłych ambasadorów RP, dysponujących ogromną wiedzą na temat bieżącej sytuacji na zagranicznych 
rynkach, atrakcyjnych dla polskiego eksportera i importera. 
 
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom nt. możliwości i szans dla 
polskiego biznesu na wybranych rynkach zagranicznych. 
 



 

 

3 

 
Program wydarzenia [PDF] 
 
REJESTRACJA 
 
Link do udziału zostanie do Państwa przesłany przed wydarzeniem. 
 
 

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 

 

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. 

 

Pierwsze szkolenie online INCOTERMS® 2020 w opinii uczestników: „To była spora dawka 

merytorycznej wiedzy wraz z praktycznymi wskazówkami na temat zasad handlu 

międzynarodowego”.  

 

https://drive.google.com/file/d/1-vWor4un7Mlnv0fWFvMUSOTqRcA5rxEj/view
https://formularze.kig.pl/pl/2020-12-10-eksport/
https://kig.pl/biuro-wspolpracy-z-zagranica-kig-zaprasza-na-misje-gospodarcze-online/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-28-incoterms/
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Kolejne spotkania w terminie 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. 

 

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. 

 

 

https://kig.pl/szkolenie-online-incoterms-2020-%e2%88%92-jak-rozumiec-i-stosowac-miedzynarodowe-reguly-handlu/
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/05/formularz_ZAMOWIENIE-Incoterms20202.doc
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Druga edycja szkolenia: Etykieta w komunikacji 

biznesowej i międzykulturowej 

 

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG zaprasza do udziału w drugiej edycji szkolenia 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. Bieżąca edycja wydarzenia odbędzie się 15 

grudnia 2020 r o godz. 9:00. 

 

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. 

 

Szczegółowe omówiona zostanie problematyka związana z doborem zachowań stosowanych podczas 

negocjacji z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Wybrane zostały rynki, które cieszą się Państwa 

największym zainteresowaniem, między innymi: Europa Zachodnia, Kraje byłego ZSRR, Bliski Wschód, 

Ameryka Północna i Południowa, Chiny, Japonia. Poznane techniki komunikacji międzykulturowej 

zaważyć mogą na skuteczności prowadzenia biznesu z partnerami z określonych krajów i stanowią 

wartościowy wstęp do budowania pierwszego wrażenia u potencjalnych kontrahentów. 

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie zamieszczonym poniżej. 

 

Program szkolenia [PDF] 

 

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. 

 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/11/PROGRAM_ETYKIETA_15_12_2020.pdf
https://formularze.kig.pl/pl/2020-12-15-etykieta/
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Kontakt 

Piotr Lipiec 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

tel. +48 22 630 96 06 

e-mail: plipiec@kig.pl 

 

 

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 20.01.2021 / 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 

 

 

 

Rumunia: przetarg na sprzedaż suchego 

koncentratu miedzi 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-DGFEZ-Catalog-Online-B2B-meeting.pdf
https://formularze.kig.pl/pl/2020-10-28-korea/
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W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym, organizowanym 

przez rumuńską firmę Cupru Min S.A. na wykonanie umowy sprzedaży suchego koncentratu miedzi. 

 

Link do szczegółów: https://transfer.kig.pl/GbBUREYz  

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio: 

 

Pani Alina Gorghe, Asystent C.E./E.M. Asystent Cupru Min S.A. 

1 st Petru Dobra Square, 515100 Abrud, Alba, Rumunia 

T: +4 0258 78 00 83 | M: +4 0740 19 92 18; +4 0731 87 08 34 

mariana.gherghel@cuprumin.ro | www.cuprumin.ro 

 

 

Access2market – wsparcie MŚP w handlu 

międzynarodowym 
 

Szanowni Państwo,  

 

W ślad za wcześniejszą informacją Ministerstwa Rozwoju z 12 października 2020 r. ws. uruchomienia 

portalu Acces2Markets (A2M), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazuje dodatkowy 

pakiet informacyjny Komisji Europejskiej dla promocji A2M w mediach społecznościowych 

facebook/tweeter/linkedin w zakresie funkcjonowania A2M i korzyści z tego wynikających dla polskich 

podmiotów, w tym dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw, dla zwiększenia ekspansji 

eksportowej.  

 

Materiały te, sporządzone w języku polskim, są przygotowane do ich bezpośredniego 

implementowania w mediach społecznościowych polskiej administracji, izb/zrzeszeń/stowarzyszeń 

biznesowych, czy też poszczególnych firm (MRPiT podjęło już działania promocyjne w tym zakresie).  

Kampania promocyjna rozłożona jest na 4 tygodnie, gdzie w każdym tygodniu publikowana jest kolejna 

porcja informacji z zakresu funkcjonowania A2M – miesięczny zasięg informowania zwiększa szanse 

dotarcia z tymi informacjami do jak najszerszego grona polskiego biznesu zainteresowanego 

eksportem/importem, co mamy nadzieję powinno przełożyć się na zwiększenie internacjonalizacji 

polskich przedsiębiorstw.  

 

KE poniżej opublikowała link z dostępem do tych materiałów promocyjnych (plik ma 450 MB). Aktywny 

link dostępny jest do 30 listopada br.  

 

https://transfer.kig.pl/GbBUREYz
http://www.cuprumin.ro/
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Główne informacje promocyjne na facebook/tweeter/linkedin zawarte są w pliku excel: DG 

TRADE_Poland_Social Media_Launch package. Dodatkowo KE załączyła także inne pakiety informacji, 

jak:  

 

• ulotkę w zakresie informacji o A2M (w załączeniu)  

• komunikat prasowy KE ws. uruchomienia A2M (w załączeniu)  

• spoty reklamowe prezentujące korzyści wynikające z A2M, itp. 

 

MRPiT zachęca polski biznes do promowania A2M wśród swoich izb/zrzeszeń/stowarzyszeń, czy też 

przez poszczególne polskie firmy.  

Uprzejmie prosimy o używanie hashtagów #Access2Markets i #EUTrade, aby umożliwić właściwe 

monitorowanie kampanii. 

 

Uprzejmie informujemy również, że w A2M  np. zawarta została informacja na temat eliminacji bariery 

w handlu dla polskiej firmy Geo-Poland, która dzięki współpracy z polską administracją oraz Komisją 

Europejską uzyskała ponowny dostęp do Egiptu na mleko w proszku dla dzieci: 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/stories/polish-baby-milk-producer-gains-access-

egyptian-market 

 

Więcej informacji: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content  

Pobierz załączniki: https://transfer.kig.pl/6MUJpqGz  

 

Źródło: Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i 

Technologii 

 

 

Abraham Accords 
 

Abraham Accords to traktat pokojowy zawarty 13 sierpnia 2020 r. normalizujący stosunki 

dyplomatyczne i stwarzający forum do pełnej normalizacji między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 

a Państwem Izrael. 

 

To wspólne oświadczenie stworzyło historyczną okazję do dwustronnej współpracy między krajami, co 

doprowadziło do podpisania na początku września tego roku strategicznego porozumienia 

partnerskiego między Dubajską Izbą Handlową a Federacją Izb Handlowych Izraela. Zgodnie z umową 

strony otwierają się na sektory biznesowe obu krajów w celu zacieśnienia i rozszerzenia kontaktów 

biznesowych, promowania wzajemnego handlu i zachęcania do inwestycji. 

 

 Współpraca gospodarcza toruje drogę dla przyszłych inwestycji i handlu. 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/stories/polish-baby-milk-producer-gains-access-egyptian-market
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/stories/polish-baby-milk-producer-gains-access-egyptian-market
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content
https://transfer.kig.pl/6MUJpqGz
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Więcej informacji [PDF] 

Informacja prasowa (w języku angielskim) [PDF] 

 

Źródło: Federation of Israeli Chambers of Commerce 

 

 

 „Zamówienia międzynarodowe – szansa na 

rozszerzenie działalności biznesowej polskich 

firm” 
 
webinarium odbędzie się 9 grudnia 2020 r. w godzinach 13.00 – 14:30 
W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z procedurami udzielania zamówień w systemie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej ARP z linkiem do rejestracji: 
https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/zapraszamy-na-cykl-webinariow-pt.-zamowienia-
miedzynarodowe-szansa-na-rozszerzenie-dzialalnosci-biznesowej-polskich-firm 
 

 

Procedury po Brexicie, obsługa i logistyka w 

belgijskich portach 
 

Zapraszamy na seminarium internetowe „Procedury po Brexicie, obsługa i logistyka w belgijskich 
portach”, które odbędzie się 7 grudnia 2020; godz. 10.00 – 12.00 (Bruksela/Warszawa). 
 
Brexit to fakt. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie już częścią unii celnej i rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej. Belgia jest ważnym ośrodkiem logistycznym w Europie, oferującym 
usługi przeładunkowe i spedycyjne dla firm w różnych krajach europejskich. Belgijskie porty morskie 
przygotowują procedury po Brexicie. 
 
Dołącz do tego webinarium, aby zapoznać się z obowiązującymi formalnościami, procedurami 
logistycznymi i kontrolami, które musisz wziąć pod uwagę belgijskich portach morskich, aby zapewnić 
płynny przepływ towarów do i z Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r. 
 
Szczegółowy program [PDF] 
Język seminarium: angielski (bez tłumaczenia). 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/11/Trade-and-Investment-Opportunities-between-UAE-and-Israel-Final.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/11/Press-Release-English.docx
https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/zapraszamy-na-cykl-webinariow-pt.-zamowienia-miedzynarodowe-szansa-na-rozszerzenie-dzialalnosci-biznesowej-polskich-firm
https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/zapraszamy-na-cykl-webinariow-pt.-zamowienia-miedzynarodowe-szansa-na-rozszerzenie-dzialalnosci-biznesowej-polskich-firm
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/12/Webinar-Belgian-Ports-concept-agenda-PL.pdf
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Rejestracja jest otwarta do 4 grudnia 2020 r. (do północy) tutaj 
Otrzymasz nową wiadomość e-mail z linkiem do seminarium internetowego Teams 5 grudnia. 
 
Ze względów technicznych prosimy o ograniczenie udziału do jednej lub dwóch osób na organizację. 
W formularzu rejestracyjnym możesz przesłać wstępne pytania w tej sprawie. 
 
Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności w związku z wydarzeniem, możesz skontaktować się z 
organizatorami pod adresem events.DGE@diplobel.fed.be. 
 

 

Polska – Turcja: Bilateralne Rady Biznesu 
 

   
 

W dniu 25 listopada 2020 odbyło się wspólne posiedzenie on-line Bilateralnych Rad Biznesu: Polsko-

Tureckiej i Turecko-Polskiej. 

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz oraz członków obydwu rad oraz polskie i tureckie 

firmy. Podczas spotkania omówiono aktualne działania tych organizacji, najpilniejsze kwestie w 

zakresie współpracy oraz nakreślono plany na przyszłość. 

 

Posiedzeniu przewodniczyli: Dariusz Oleszczuk Przewodniczący Polsko-Tureckiej Rady Biznesu oraz 

Emrah Duman, Przewodniczący Turecko-Polskiej Rady Biznesu. 

 

Maria Nowakowska 

Sekretarz Polsko-Tureckiej Rady Biznesu 

Kontakt: mnowakowska@kig.pl, tel_ + 48 22 6309783. 

 

 

Pierwsze Wirtualne Forum Biznesowe Kuba 2020 
 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 i 9 grudnia br. odbędzie się wydarzenie online: Pierwsze 

Wirtualne Forum Biznesowe Kuba 2020. 

 

Program spotkania obejmuje: 

Przedstawienie nowego portfela możliwości i aktualizacja oferty eksportowej, 

panele dotyczące Okienka Handlu Zagranicznego (VUCE),  Mariel, etc. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MDsVgDTkm0K0HA1H-d7sQtafGeMyHV1FiXxKm6QpJ4xUQ1JTUFhIMUJTR0VWV1ZYRDFOV1FJT1IyTi4u
mailto:events.DGE@diplobel.fed.be
mailto:mnowakowska@kig.pl
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Formy działalności niepaństwowej. 

Forum będzie transmitowane bezpośrednio na stronie web Youtube MINCEX (Ministerstwa Handlu 

Zagranicznego i Inwestycji):  

https://www,youtube.com/channel/UVCaG4a4iEyVz5J6S6cG6N5Q/videos 

 

Zainteresowanych prosimy o rejestrację na stronie: www.foroempresarial.mincex.gob.cu 

www.foroempresarial.mincex.gob.cu  

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w Forum. 

 

Kontakt: 

Maria Nowakowska 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

tel. +48 630 97 83 

e-mail: mnowakowska@kig.pl 

 

 

Pismo do przedsiębiorców ws. nowego 

scentralizowanego systemu skarg do KE 
 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie przesyłam do wiadomości i ewentualnego wykorzystania informację przesłaną 

ministerstwom i urzędom centralnym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W dniu 

16.11.2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade (Dyrekcja 

Generalna ds. Handlu) system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszania barier w handlu w 

dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego 

rozwoju zawartych w umowach handlowych UE (efektywniejsze egzekwowanie i implementacja FTAs) 

oraz w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP). Składanie skarg odbywa się poprzez portal 

Access2Markets (zakładka kontakt): https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form. 

 

Dodatkowo przekazuję linki dotyczące informacji Komisji Europejskiej w sprawie 

uruchomienia Single Entry Point: 

- Informacja prasowa Komisji Europejskiej: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2213  

- Informacja ze strony Chief Trade Enforcement Officer: 

https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-tradeenforcement-officer/  

 

Z poważaniem 

https://www,youtube.com/channel/UVCaG4a4iEyVz5J6S6cG6N5Q/videos
http://www.foroempresarial.mincex.gob.cu/
http://www.foroempresarial.mincex.gob.cu/
mailto:mnowakowska@kig.pl
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2213
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-tradeenforcement-officer/
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z up. Głównego Inspektora Sanitarnego 

Izabela Kucharska 

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

Link do pisma PDF: https://transfer.kig.pl/H48JekJw 

 

 

Pismo od Prezesa KIG do Premiera Jarosława 

Gowina 
 

Prezes KIG o konieczności wsparcia wszystkich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza tych, którzy mieli 

znaczny udział w łańcuchu dostaw dla branż objętych ograniczeniami, a których PKD nie zostało 

wskazane jako otrzymujące pomoc finansową Państwa. Proponowane przez KIG rozwiązania, to m.in.: 

• Odejście od konieczności utrzymania zatrudnienia, jako warunku 75% umorzenia środków 

otrzymanych z Tarczy PFR. 

• Wliczanie do limitu pomocy z PFR tylko środków, które nie podlegają zwrotowi. 

• Dokonanie zmian w obszarze kosztów podatkowych 

• Przedstawienie przedsiębiorcom czytelnego planu administracyjnego reglamentowania 

działalności gospodarczej. 

• Odroczenie wejścia w życie nowych danin. 

Przeczytaj całe pismo [PDF] 
 

 

 

 

Forum Gospodarcze Polska - Arabia Saudyjska 

 

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Radą Izb Saudyjskich zaprasza do udziału w Forum Gospodarczym 

Polska – Arabia Saudyjska, które odbędzie się 14 grudnia 2020 r. W spotkaniu dział wezmą 

przedstawiciele organizacji oraz firmy polskie i saudyjskie. 

 

Spotkanie odbędzie się on-line w godzinach 11:00 – 13:00. 

 

https://transfer.kig.pl/H48JekJw
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/12/skan-pisma-do-premiera-Jaroslawa-Gowina.pdf
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Po krótkim omówieniu aktualnej sytuacji gospodarczej w wymianie handlowej pomiędzy krajami, firmy 

uczestniczące w spotkaniu odbędą indywidualne rozmowy bilateralne w następujących sektorach 

branżowych: 

 

Meble 

Sprzęt medyczny, stomatologiczny i rehabilitacyjny 

Biotechnologia i farmaceutyki (lekarstwa i suplementy) 

Produkty rolno-spożywcze (produkty mleczarskie) 

Artykuły chemiczne i wyposażenie gospodarstwa domowego 

Energetyka 

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza z zaznaczeniem branży, 

w ramach której chcecie Państwo przeprowadzić rozmowy dwustronne; wypełnione formularze 

zostaną przekazane stronie saudyjskiej w celu dopasowania rozmówców do potrzeb naszych 

przedsiębiorców. 

 

Z uwagi na konieczność starannego dopasowania rozmówców z wyprzedzeniem czasowym, prosimy o 

zgłaszanie udziału i wypełnienie formularza do 8 grudnia br. 

 

Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłany zostanie link do rozmów. E-Forum odbędzie się za 

pośrednictwem platformy ZOOM w języku angielskim. 

 

W Forum będą także uczestniczyć przedstawiciele Ambasad obydwu krajów. 

 

REJESTRACJA ONLINE 

 

Kontakt 

Maria Nowakowska 

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej 

tel.: 22 630 97 83 

kom.:506 118 375 

e-mail: mnowakowska@kig.pl 

https://formularze.kig.pl/pl/forum-biznesu-polska-arabia-saudyjska-14-12-2020-r/

