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Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kijowie zaprasza do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej POLSKA - UKRAINA
MEDYCYNA I BIOTECHNOLOGIA, która odbędzie się w Kijowie w dniu 12 czerwca 2019 r.
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kijowie zaprasza do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej
POLSKA - UKRAINA MEDYCYNA I BIOTECHNOLOGIA, która odbędzie się w Kijowie w dniu 12 czerwca
2019 r.

W ramach wydarzenia będą miały miejsce:
1. Konferencja POLSKA - UKRAINA MEDYCYNA I BIOTECHNOLOGIA,
2. Promocja polskich ﬁrm i rozmowy stolikowe B2B,
3. Uroczysta Gala ,,Sztuka bycia razem 20 lat łączymy polski biznes” organizowana z okazji obchodów
20 rocznicy Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Organizatorami wydarzeń są:

MSPPU,
ZBH Kijów PAIH S.A.,
Polska Organizacja Turystyczna,
Ambasada RP w Kijowie.

Agenda konferencji: pobierz
Miejsce: ArtHall D-12 przy ul. Desyatynna 12 w Kijowie
Termin: 12 czerwca 2019 r.

Dla uczestników konferencji zostały przygotowane dwie części programu. W I sesji zostanie przestawiony
Ukraiński rynek biotechnologii - teraźniejszość i perspektywy, natomiast w II Platformy współpracy polsko ukraińskiej w farmaceutyce i produktach medycznych i wymianie usług medycznych. Dla polskich ﬁrm zostały
przygotowane stoliki do promocji i rozmów B2B z ukraińskimi partnerami.

W wieczornej części odbędzie się Uroczysta Gala z okazji 20-lecia działalności Międzynarodowego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Wydarzeniu będzie towarzyszył ciekawy program
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artystyczny.

Wydarzenie zgromadzi ponad 250 osób z Polski i Ukrainy reprezentujących instytucje otoczenia biznesu;
przedstawicieli polskiego i ukraińskiego biznesu, administrację państwową i samorząd gospodarczy. Jesteśmy
przekonani, że wydarzenie stworzy niepowtarzalną sposobność i atmosferę do wzajemnego poznania się oraz
nawiązania nowych kontaktów handlowych a także szerokiej promocji Państwa ﬁrmy.

W konferencji ze strony ukraińskiej udział wezmą:
przedstawiciele prywatnych obiektów medycznych i zdrowotnych;
przedstawiciele publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
dystrybutorzy produktów farmaceutycznych i sprzętu medycznego;
przedstawiciele wiodących ﬁrm farmaceutycznych;
przedstawiciele ministerstwa zdrowia Ukrainy oraz państwowych instytucji.

Udział w Misji Gospodarczej jest bezpłatny.
Obowiązkowa elektroniczna rejestracja za pomocą linku.
Ankietę należy wypełnić do dnia 28 maja 2019 r.
Firmy pokrywają we własnym zakresie koszty przelotu na trasie Polska - Kijów - Polska oraz noclegu.

Wszelkich informacji dotyczących udziału w niniejszym wydarzeniu udzielą:

Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) na Ukrainie
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Kozhumiatska str. 14 B
04071, Kyiv
Pan Karol Kubica - Kierownik biura
mob.: +380 988 115 791
e-mail: karol.kubica@paih.gov.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie
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ul. Rejtarska 9, 01030 Kijów
tel. (044) 490-60-29, tel. / fax (044) 331-68-60
e-mail: oﬃce@msppu.org.ua
Pani Swietłana Genina - Dyrektor biura
tel.: +380503301609
e-mail: oﬃce@msppu.org.ua

Logistyka:
Bilet lotniczy (we własnym zakresie) w dwie strony kosztuje około 450-800 PLN.
Nocleg (we własnym zakresie) najlepiej w okolicach centrum koszt około 140 PLN/doba.
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