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Zapraszamy do zapoznania się z trzecim wydaniem newslettera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dla branży
maszyn i urządzeń.

Branżowy Program Promocji
Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje branżowy program promocji branży maszyn i urządzeń,
którego celem jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, wpisujące
się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania realizowane w ramach
niniejszego zadania skierowane są na promocję branży maszyn i urządzeń, jako całości sektora.
W ramach realizacji programu do końca 2019 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje stoiska
informacyjno-promocyjne podczas 11 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 6 krajach.
Na zorganizowanych stoiskach polskie ﬁrmy będą miały możliwość prezentacji ofert, ﬁlmów reklamowych
oraz spotkań z kontrahentami. Dodatkowo obsługa stoiska narodowego udzielać będzie zwiedzającym
informacji o stoiskach polskich ﬁrm, będących wystawcami na danych targach.
Realizacja programu promocji odbywa się w ramach poddziałania 3.3.2: Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój i jest przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Wszystkie działania Agencji dla przedsiębiorców są bezpłatne.
Więcej szczegółów o programie dostępne jest pod adresem: polish-machine.com
Aktualności
PAIH EXPO 2018 - I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą
Chcąc sprzedawać w Rosji musisz być w Nowokuźniecku
Astana w centrum górniczych wydarzeń
Nieobecność na Światowych Kongresach Górniczych to nieobecność na świecie
W branży maszynowej duże zmiany
Nadchodzące wydarzenia
31 października - 2 listopada 2018 r., AgroWorld Kazachstan/WorldFood Tech, Ałmaty,
Kazachstan
2-5 listopada 2018 r., Iran ConMin, Teheran, Iran
27-30 listopada 2018 r., Bauma, Szanghaj, Chiny
11-14 grudnia 2018 r., Bauma Conexpo Indie, New Delhi, Indie
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7-10 lutego 2019 r., AGROEXPO, Izmir, Turcja
18-20 września 2019 r., KazComak, Ałmaty, Kazachstan
23-26 października 2019 r., Minex, Izmir, Turcja
30 października - 2 listopada 2019 r., China Coal & Mining Expo, Pekin, Chiny
6-9 listopada 2019 r. IME KALKUTA, Kalkuta, Indie
W mediach
"Rzeczpospolita": producenci węgla inwestują na potęgę
W branży maszynowej duże zmiany
Agro Show 2018 - nowa formuła pokazów rolniczych
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