Szanowni Państwo,

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspólnie z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kenii
zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków
instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej do Kenii organizowanej w
związku z projektem inwestycyjnym „Ndarugu Metropolis” w dniach 13-15 grudnia.

”Ndarugu Metropolis” to innowacyjny projekt parku przemysłowego - inkubatora dla
przedsiębiorców - dedykowanego dla firm sektora MŚP. Inwestycja zlokalizowana jest w głównym
centrum rolniczym i przemysłowym Kenii, 35km od Nairobi w kierunki miasta Thika. Projekt zakłada
wsparcie dla kenijskich firm, które otrzymają dostęp do maszyn i wiedzy przemysłowej w ścisłym
partnerstwie z międzynarodowymi firmami. Park zlokalizowany jest w okolicy najżyźniejszych ziem w
Kenii, które w połączeniu z korzystnym klimatem, są w stanie wydać bogate plony. Problem, z którym
borykają się lokalni rolnicy oraz przedsiębiorcy to brak systemu przechowywania zbiorów oraz
technologii ich przetwórstwa.

„Ndarugu Metropolis” ma na celu zwiększenie wydajności kenijskich plonów oraz budowa
zakładów produkcyjnych by dostarczać produkty na lokalny chłonny rynek kenijski. Projekt ten stwarza
szanse dla polskich przedsiębiorców. Łącząc siły z kenijskimi przedsiębiorcami i wykorzystując zasoby
regionu, polskie firmy mogłyby zrealizować inwestycję, produkować żywność, materiały budowlane oraz
inne produkty dla rozwijającego się rynku Afryki Wschodniej, który według prognoz liczyć będzie 300
milionów mieszkańców do 2050 r.

Wyjazd dedykowany jest głównie dla firm sektora budowlanego, z uwagi na początkową fazę
projektu. Szczegółowy plan zabudowy (Masterplan) jest przygotowany przez stronę kenijską, która
potrzebuje firm budowlanych oraz dostawców materiałów do realizacji tego projektu. Korzystając ze
współpracy pomiędzy Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH w Nairobi oraz grupą inwestorską
„Ndaguru Metropolis”, organizowana jest Misja Gospodarcza w celu umożliwienia polskim firmom
uczestnictwa w ww. projekcie.

WSTĘPNA AGENDA MISJI (szczegóły będą wkrótce ustalane)

12.12.2017 wtorek
• Wylot z Warszawy, przylot do Nairobi
13.12.2017 środa
• Wyjazd do Windsor Hotel
• Konferencja na temat projektu „Ngarugu Metropolis” – plany, założenia, fazy
realizacji, partnerzy
• Prezentacja odnośnie możliwości finansowego wsparcia projektu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK)
• Spotkania B2B
• Seminarium dla uczestników misji na temat systemu podatkowego, finansów oraz
prawa handlowego w Kenii
• Wyjazd do Kiambu County – lokalizacja projektu „Ndarugu Metropolis”
• Powrót do Nairobi
14.12.2017 czwartek
• Seminarium dla uczestników misji: „Dostęp do rynku kenijskiego” w siedzibie
Zagranicznego Biura Handlowego PAIH Nairobi oraz przedstawienie innych
możliwości inwestycyjnych dla branży budowlanej w Kenii, jak Tatu City
(https://www.tatucity.com) oraz Konza City (http://www.konzacity.go.ke)
• Wyjazd oraz spotkania z Kenya Association of Manufactures oraz Kenya
Investement Authority
• Spotkania B2B
15.12.2017 piątek
• Seminarium w siedzibie Zagranicznego Biura Handlowego w Nairobi z Kenya
Bureau of Standards
• Wyjazd oraz spotkanie w Ambasadzie RP w Nairobi
• Spotkania B2B
• Wylot delegacji do Warszawy

LOGISTYKA:
Koszty:
Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszt przelotu i zakwaterowania.
Pełną obsługę organizacyjno-logistyczną dla zainteresowanych zapewnia Polska Agencja Inwestycji i
Handlu
Transport:
Przedstawiamy poniżej możliwości przelotu do Nairobi:
Linie lotnicze
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Koszt orientacyjny (cena może ulec zmianie):
Qatar: PLN 3481.04
Lufthansa: PLN 3980.39

Zakwaterowanie:
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH Nairobi udostępni wkrótce bazę hoteli, które będą oferowały noclegi
dla uczestników misji w ramach specjalnej oferty.

Dodatkowych informacji dotyczących Misji Gospodarczego udzielają:
•
•
•

Karolina Zaręba, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (karolina.zareba@paih.gov.pl, tel. 22 334 98
60),
Michał Bruszewski, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (michal.bruszewski@paih.gov.pl, tel. 22
334 99 44),
Michael
Mazurewicz,
Zagraniczne
Biuro
Handlowe
PAIH
Kenia
(Michael.mazurewicz@paih.gov.pl, tel. +254 789 802 522)

