Seminarium eksportowe: Hongkong
bramą do Chin
2018-03-05 10:56:15
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Hong Kong Trade Development Council mają zaszczyt zaprosić na
seminarium eksportowe pt. "Hongkong bramą do Chin", które odbędzie się w Centrum Informacyjnym Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu w dniu 15 marca 2018 r.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Hong Kong Trade Development Council mają zaszczyt zaprosić na
seminarium eksportowe pt. "Hongkong bramą do Chin", które odbędzie się w Centrum Informacyjnym Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu w dniu 15 marca 2018 r. Podczas seminarium obecni będą przedstawiciele HKTDC,
Biura Ekonomiczno-Handlowego Hongkongu oraz InvestHK z siedzibą w Berlinie.

Seminarium jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za promocję eksportu i inwestycje w swoich ﬁrmach i
instytucjach i ma na celu przedstawienie Hongkongu nie tylko jako rynku zbytu, ale również bramy do Chin dla
polskich eksporterów. Eksperci przedstawią zagadnienia związane z sytuacją gospodarczą Hongkongu,
podpowiedzą jak znaleźć odpowiedniego partnera biznesowego i jak prowadzić działalność. Podczas seminarium
ﬁrmy, które już odnoszą sukcesy w Hongkongu podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Seminarium prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język
polski.

Program
9:00 - Rejestracja
9:30 - Oﬁcjalne powitanie i otwarcie seminarium, Tomasz Pisula, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i
Handlu
9:40 - Hongkong bramą do Chin, Betty Ho, Dyrektor Biura Ekonomiczno-Handlowego Hongkongu w
Berlinie
najważniejsze informacje o regionie
gospodarka i handel
10:10 - Hongkong na Nowym Jedwabnym Szlaku, Priscilla Yeung, Dyrektor Hong Kong Trade
Development Council na Niemcy i Europę Środkową
inicjatywa Pasa i Szlaku a korzyści biznesowe dla eksporterów i usługodawców
organizacje wspierające
10:40 - Narzędzia wsparcia dla zagranicznych przedsiębiorstw oferowane przez Rząd
Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, Dr Wing Hin Chung, Dyrektor ds. Promocji
Inwestycji, InvestHK
zakładanie ﬁrmy i prowadzenie działalności biznesowej w Hongkongu
ceny najmu, wynagrodzenia i praktyczne porady
11:10 - Przerwa kawowa
11:30 - Hongkong szansą dla polskich eksporterów, Maciej Wilk, Dyrektor warszawskiego biura
HKTDC
imprezy wystawiennicze, partner handlowy i promocja marki
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11:50 - Sprawy celno-skarbowe i logistyka
12:10 - Case study - doświadczenia polskiego przedsiębiorcy na rynku Hongkongu i Chin
kontynentalnych, Adriana Rudnicka, Dyrektor Zarządzający, Ewa-bis
12:30 - Sesja Q&A
13:00 - Networkingowy lunch

Rejestracja
Formularz rejestracyjny (rejestracja do 13 marca 2018 r.)
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresami mailowymi:
malgorzata.zawisza@paih.gov.pl,
michalina.jendrzejczyk@paih.gov.pl.
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