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Szanowni Panstwo,

Wydziai Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydzial Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, uprzejmie

informujq, ii w dniach 2l-22 czerwca 2017 roku organizujq misjq gospodarczq polskich przedsiebiorstw

i instytucji pod przewodnictwem Ambasadora RP w Ukrainie, Pana Jana Pieklo na lV Miedzynarodowe

Forum Biznesowe w Charkowie, w ramach kt6rej przewiduje siq udziaf polskich firm w ww. forum oraz

towarzyszacych temu przedsiqwziqciu spotkaniach B2B. Misja organizowana jest we wsp6lpracy z Polsko-

Ukrairiskq lzbq Gospodarczq oraz Miqdzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiqbiorc6w Polskich na

Ukrainie.

Powyisze przedsiqwziqcie bqdzie miafo na celu promocjq gospodarczq Polski oraz polskich

przedsiqbiorcriw, a takie inicjacje kontakt6w handlowych pomiqdzy polskimi iukraifskimi firmami.

Wforum biznesowym jest przewidziany udzial ponad 350 uczestnik6w z obwodu charkowskiego

iterytorium calej Ukrainy. Jak wskazujq statystyki z ostatnich trzech lat, w wiqkszosci sa to dyrektorzy i

wla(ciciele firm. W pierwszym dniu wydarzenia odbqdzie sie forum biznesowe

(http://bus inessfo ru m. kha rkov. ual), w ramach kt6rego przeprowadzona bqdzie sesja plenarna pt.

,,lV rewolucja przemysfowa, globalizacja kontro interesy narodowe: kt6rq drogq p6jdzie Ukraina.

Wvzwania i mo2liwosci."

oraz sesje tematyczne poSwiqcone nastqpujEcej tematyce:

- ,,Nowoczesna energetykaf Jak zamienii ,,puiapkq zasob6w" na motor wzrostu."

- Sektory lT iwysokich technologii. ,,Czy ukrairiski sektor lT moie zmieni6 oblicze przemyslu i rolnictwa"

- Eksport i wsp6fpraca miqdzynarodowa jako motory wzrostu przemystowych region6w Ukrainy.

Uczestnictwo w Forum oraz spotkaniach B2B dla polskich firm - uczestnik6w misji jest bezpfatne.

Wystqpienia zainteresowanych uczestnik6w polskiej misji biznesowej w jednej z ww. sesji mo2liwe sq po

uzgodnieniu z Organizatorami Forum i przeprowadzeniu przez nich selekcji temat6w wystqpie6.

W drugim dniu wydarzenia polskie firmy bqdq miafy mo2liwo6i bezplatnej prezentacji w sesjach

poSwiqconej prezentacjom uczestnik6w zagranicznych misji gospodarczych (godz. 10.00-11.30 i14.30-
16.00). Przewidziano r6wnie2 udziai przedstawicieli polskich przedsiqbiorstw i instytucji w spotkaniach

B2B. Ponadto w drugim dniu forum planowane jest przeprowadzenie ,,lnwestycyjnego salonu", w ramach

kt6rego ukrai6skie przedsiqbiorstwa bQdE prezentowai ofertQ dla zagranicznych inwestor6w.
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WPHI K'tj6w zaprasza do udziafu w misji gospodarczej do Charkowa wszystkie zainteresowane

przedsiqbiorstwa iinstytucje polskie. Prosimy o nadesianie zalEczonego formularza aplikacyjnego lub

wypelnienie wniosku on-line. Termin nadsylania zgfoszef upfywa w dniu 9 czerwca br'

W zaiqczeniu przekazujemy agendq Forum, prezentacje nt. zalo2ef forum, listq ukraiiskich

przedsiqbiorc6w Obwodu, kt6rzy dotychczas zglosili zainteresowanie udziafem w spotkaniach g2g otaz

formularz zgfoszeniowy do uczestnictwa w misji gospodarczej do Charkowa zawierajqcy o96lne informacje

o rga n iza cyj n e.

W przypadku zainteresowania Pafistwa udzialem w misji gospodarczej do Charkowa oraz

dodatkowych pytah prosimy o kontakt z panem Arturem Tarasewiczem, I Sekretarzem WPHI Kij6w (tel.:

(+38l' 044 279 12 98, e-mail : kiev@trade.eov.pl).
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