Warszawa 29.marca 2019

Szanowni Państwo
Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Sri Lanki mają
przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
Seminarium Biznesowym: Polska - Sri Lanka
połączonym z sesją rozmów handlowych B2B pomiędzy polskimi i lankijskimi
firmami.
Spotkanie odbędzie się w dniu 26 kwietnia br (piątek) w godz 09.15-12.15
w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa, ul. Trębacka 4, sala 205.
Seminarium organizowane jest w związku z wizytą misji gospodarczej w Polsce,
przygotowanej przez Sri Lanka Export Development Board, w skład której
wchodzi 12 firm lankijskich zainteresowanych podjęciem współpracy zarówno
handlowej oraz technologicznej z przedsiębiorstwami polskimi i ma na celu
promocję Sri Lanki jako interesującego i obiecującego rynku dla polskich
przedsiębiorstw.
Wśród branż, które reprezentują firmy lankijskie znajdują się:
1/Sektor turystyczny oraz ośrodki spa ( zainteresowani podjęciem
współpracy z polskimi tour-operatorami oraz ośrodkami spa (Ajurweda)
2/Sektor kosmetyczny - kosmetyki oraz kosmetyki Ajurwedy
3/Sektor ochrony środowiska ( oczyszczalnie wody i ścieków, gospodarka
odpadami,
4/Sektor spożywczy w tym:- herbata i produkty pochodne
- produkty spożywcze z orzecha
kokosowego (organiczny olej kokosowy, wiórki,
mąka kokosowa, mleczko kokosowe),
- przyprawy i zioła,
- ryby i przetwory z ryb,
-słodycze, ciasteczka, przekąski.
Sri Lanka, blisko 23 mln państwo, w ubiegłym roku osiągnęło 3 % tempo
wzrostu gospodarczego .Wg informacji przekazanych przez polską placówkę
istnieją potencjalne możliwości zwiększenia polskiego eksportu w zakresie art.
rolno- spożywczych oraz technologii przetwórstwa spożywczego, art. przemysłu
elektromaszynowego, urządzeń medycznych oraz ochrony środowiska.
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Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych i poszukujących nowych
rynków zbytu.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Prosimy o potwierdzenie udziału wypełniając formularz zgłoszeniowy online:
do dnia 23 kwietnia 2019.

rejestracja
Wszelkich informacji dot seminarium udziela :
Katarzyna KANIEWSKA TEL 22/ 6309707,
email: kkaniewska@kig.pl,
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