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►CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW

Nr. ref. 1/08/2011

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonuje w ramach Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podstawowym celem COIE jest 
wzrost  poziomu  umiędzynarodowienia  wielkopolskich  firm  poprzez  ułatwienie 
przedsiębiorcom  dostępu  do  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  planowania, 
organizowania i  realizacji  eksportu i/lub inwestycji  poza granicami Polski  oraz 
wsparcie  działań  na  rzecz  zwiększenia  poziomu  inwestycji  zagranicznych  w 
Wielkopolsce poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu 
do  informacji  o  warunkach  podejmowania  działalności  gospodarczej  w 
Wielkopolsce.
Kontakt:
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Gospodarki -  E-mail: 
coie@umww.pl; Inwestorzy   – tel + 48 61 65 80 711, Eksporterzy – tel + 48 61 
65 80 738, + 48 61 65 80 729
Więcej informacji na stronie internetowej: www.wielkopolskie.coie.gov.pl

►RYNEK ROSYJSKI- INFORMACJE Z WPHI W MOSKWIE

Nr. ref. 2/08/2011

VI Międzynarodowe Forum Ds. Bezpieczeństwa

W dniach 15-18 września 2011 r., w Moskwie odbędzie się VI Międzynarodowe 
Forum Ds. Bezpieczeństwa "INTERSECURITYFORUM - 2011"- "BEZPIECZEŃSTWO 
SPOŁECZNE  I  PAŃSTWOWE  W  WARUNKACH  WSPÓŁCZESNYCH  WYZWAŃ  I 
ZAGROŻEŃ".
Patronat  nad  Forum objęły:  Państwowa  Duma Federalnych  Zebrań  FR,  Rada 
Federacji Federalnych Zebrań FR, Administracja Prezydenta FR, MSW Rosji, FSB 
Rosji,  Federalna Służba  Ochrony FR,  Izba Handlowo-Przemysłowa FR,  związki 
społeczne oraz organizacje międzynarodowe.

http://www.wielkopolskie.coie.gov.pl/
mailto:coie@umww.pl


Program  Forum  jest  zorientowany  na  fachowców  w  zakresie  bezpieczeństwa 
państwowego i  społecznego.  W ramach Forum odbędą się  liczne konferencje, 
seminaria oraz okrągłe stoły w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa. Wezmą w 
nich  udział  przedstawiciele  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej,  naukowcy  
i fachowcy, społecznicy, zagraniczni przedstawicieli policji i wojska akredytowani 
w  Rosji,  przedstawiciele  międzynarodowych  organizacji,  biznesu  i  mediów. 
Podczas Forum odbędzie się również pokaz sprzętu techniki specjalnej do walki 
z terroryzmem, zabezpieczeniem porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz IX 
Międzynarodowy  Turniej   o  Puchar  Organizacji  Umowy  o  Bezpieczeństwie 
Kolektywnym.

Zainteresowane podmioty proszone są o bezpośredni kontakt z organizatorem:
International Investment Community
Wiktoria Szejgas
Tel. +7 (915) 107-88-27
+7 (495) 765-61-15
e-mail: internationalinvestcom@gmail.com
Szczegółowe informacje: http://www.iinvestment.ru/action?GoodsId=119

VIII Międzynarodow  a   Wystaw  a   Broni, Techniki Wojskowej oraz Amunicji   
organizowanej w Niżnim Tagile (Obwód Swierdłowski).

Przedmiotowa  wystawa  odbędzie  się  w  dniach  8-11  września  br.  m.in.  na 
poligonie  Państwowego  centrum  wystawienniczo  -  demonstracyjnego  techniki 
wojskowej (Niżnietagilski Instytut Badania Metali). Program wystawy obejmuje 
demonstracje charakterystyk broni i  techniki  wojskowej,  spotkania biznesowe, 
konferencje roboczo-naukowe.
Tegoroczną wystawę będzie cechował jej innowacyjny charakter oraz nastawienie 
na współpracę międzynarodową.
W br. organizator spodziewa się ok. 600 wystawców – producentów, instytutów 
badawczych z FR oraz zagranicy.

Szczegóły na stronie www.ntiim.ru

Wystawa Sprzętu Inżynieryjnego - ECIS 2011

W  dniach  4-6  października  2011  roku  w  Krasnodarze  odbędzie  się 
Międzynarodowa  Wystawa  „Budownictwo  obiektów  inżynieryjnych,  sieci  
i komunikacji Południa Rosji – ECIS”.

Wystawa ma na celu realizację rządowego programu dot. rozwoju infrastruktury 
obiektów inżynieryjnych,  komunikacji  i  sieci,  a  także systemów zaopatrzenia  
w wodę i kanalizacji oraz projektowania obiektów budowlanych w Południowym 
Okręgu Federalnym. Wystawa stwarza okazję do nawiązania współpracy między 
polskimi  firmami  budowlanymi  a  inwestorami,  projektantami,  służbami 
komunalnymi, architektami i fachowcami z branży w Rosji.

Główne rozdziały wystawy:
Budownictwo i eksploatacja systemów inżynieryjnych i komunikacji
Specjalistyczny rozdział ECIS – TECH. Budownictwo mostów, dróg, tuneli

http://www.ntiim.ru/
http://www.iinvestment.ru/action?GoodsId=119


Projektowanie, architektura, budownictwo
Dostawa ciepła do obiektów przemysłowych i komunalnych
Materiały budowlane i sprzęt
Sprzęt specjalistyczny i specjalistyczna technika
Ubrania robocze i środki indywidualnej ochrony

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: www.ides-expo.ru
Zainteresowane  podmioty  prosimy  o  bezpośredni  kontakt z  organizatorem: 
Firma wystawiennicza ITE  LLC Moskwa
tel. +7 495 935 73 50
e-mail: ides@ite-expo.ru

„StroyEXPO”

W dniach 4-6 października br. w Wołgogradzie odbędzie się XXXI Jesienna Edycja 
Ogólnorosyjskiej Wystawy „StroyEXPO”.

Tematyka wystawy:
- Systemy i sieci inżynieryjne
- Budownictwo
- Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
- Maszyny komunalne oraz do budowy dróg

Więcej informacji:
http://volgogradexpo.ru/exhibitions/2316/

Zainteresowane  firmy  proszone  są  o  bezpośredni  kontakt  z  organizatorem: 
Centrum Wystawiennicze ‘WołgogradEXPO”
Naczelnik Wydziału Wystaw, Tatiana Karlenkova
tanya@volgogradexpo.ru
Główny specjalista ds. Wystaw, Olga Sagdakova
tel.  (8442) 55-13-15, 55-13-16
stroyka@volgogradexpo.ru

Stroykomoleks szuka partnerów-inwestorów

Moskiewska  Izba  Przemysłowo-Handlowa,  która  szuka  partnerów  dla  firmy 
Stroykompleks Sp. z o.o. Firma ta wygrała przetarg pod budowę kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego  o  powierzchni  powyżej  6 000  m2  na  6-hektorowej 
działce  w  centrum  Zielenogradskovo  Okręgu  Moskwy.  Stroykomoleks  szuka 
partnerów-inwestorów,  a  także  organizacji  zainteresowanych  inwestycją  
w przedmiotowym kompleksie.

Kontakt: Moskwieska Izba Przemysłowo-Handlowa
tel. 8 (499) 732 79 21
fax 8 (499) 731 88 21
e-mail: info.fond@mail.ru
www.moskwa.trade.gov.pl

mailto:info.fond@mail.ru
mailto:stroyka@volgogradexpo.ru
http://volgogradexpo.ru/exhibitions/2316/
mailto:ides@ite-expo.ru
http://www.ides-expo.ru/


► MIĘDZYNARODOWE TARGI “DIGITAL KAZAKHSTAN 2011"

 Nr. ref. 3/08/2011

Targi Digital Kazakhstan odbędą się w dniach 14-16 września 2011 roku w Pałacu 
Niepodległości  (Independence  Palace)  w  Astanie.  Wydarzenie  jest  objęte 
Patronatem Ministerstwa Komunikacji i Informacji. Organizatorzy spodziewają się 
500 delegatów i 30 000 odwiedzających targi i konferencję Digital Kazakhstan. 
Targi będą prezentować branżę ICT i jej innowacyjny potencjał w latach 2011 – 
2015.

Dane kontaktowe:
e-mail: conference@digitalcom2011.kz 
tel: +7 777 017 1901 (02)

►„EXPO PAKISTAN”     

Nr. ref 4/08/2011

Centrum Informacji Gospodarczej jako koordynator wyjazdu realizowanego przez 
WPHI Ambasady Pakistanu zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w misji 
handlowej oraz w targach „Expo Pakistan" w terminie 19-22 października 2011 
roku w Karachi. W ramach wyjazdu Ambasada Pakistanu organizuje bezpośrednie 
spotkania  z  wyselekcjonowanymi  partnerami  biznesowymi  zainteresowanymi 
nawiązaniem współpracy i kooperacji. EXPO Pakistan to bogata oferta produktów 
i usług  oraz rozmaitość kultur. Targi umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów 
i współpracy handlowej z firmami z Pakistanu, również Chin i Indii.

Dla  firm  zgłoszonych  do  CIG  i  zakwalifikowanych,  koszty  biletu 
lotniczego,  zakwaterowanie  w  hotelu  oraz  transport  lokalny  zostaną 
pokryte przez rząd Pakistanu. 

Oprócz  firm  handlowych-importerów  do  udziału  w  targach  zaproszeni  są 
potencjalni  inwestorzy.  Firmom tym  rząd  Pakistanu  oferuje  również  pokrycie 
kosztów  przelotu  oraz  zakwaterowania  w  hotelu  na  czas  trwania  targów. 
Pozostali członkowie delegacji, mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu 
promocji Ministerstwa Gospodarki RP (50% poniesionych kosztów netto).

Expo Pakistan stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych 
z firmami z całego świata, również z Chin i Indii. Przez ostanie 5 lat wystawa 
zgromadziła  łącznie  około  3500  nabywców  z  ponad  77  krajów.  Zakres 
tematyczny  wystawy  obejmuje:  wyroby  przemysłu  tekstylnego;  wyroby 
przemysłu skórzanego i  odzież skórzana; produkty rolne i spożywcze; odzież  
i  artykuły  sportowe;  kamienie  szlachetne  i  wyroby  biżuteryjne;  wyposażenie 
domu  i  artykuły  dekoracyjne;  artykuły  medyczne;  usługi  outsourcingowe; 
turystyka,  samochody  i  części  zamienne,  produkty  przemysłowe,  chirurgia  i 
farmacja, technologia informatyczna oraz inne.



Targi odbywają się od 2005r. i od tej pory stały się jedną z największych imprez 
targowych  Pakistańskiego  biznesu  w  eksporcie  i  usługach.  Corocznie  targi 
odwiedza  duża  liczba  kupców  z  całego  świata.  W  roku  ubiegłym  wartość 
uzyskanych  zamówień eksportowych osiągnęła  wartość  80 mln  USD.  Pomimo 
ostatniej  konkurencji  na  światowym  rynku,  gospodarka  i  eksport  Pakistanu 
wykazał znaczny wzrost. Eksport tego kraju wykazuje stałą tendencję wzrostu  
i zwiększył się z 17,69 mld USD w 2008-2009 do 19,3 mld USD w 2009-2010 
oraz w ciągu 10 miesięcy  od lipca 2010 do kwietnia 2011 eksport przekroczył 
wartość  20  mld  USD.  W  roku  bieżącym planowane  jest  przekroczenie  sumy 
eksportu  25mld  USD.  Liczby  te  świadczą  o  jakości  produktów  i  obrotach 
handlowych Pakistanu.

Termin zgłaszania udziału w targach upływa 5 sierpnia 2011 r. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:
Centrum Informacji Gospodarczej
Tel./faks: +48 22-875 09 00

     +48 22-875 09 01
e-mail:zanetaslowik@cig-promocja.pl

► MIĘDZYNARODOWE TARGI EKO ETNO HRVATSKA EUROPA TOUR 

Nr. ref. 5/08/2011

W  dniach  26-30  października  2011  roku w  centrum  biurowo-handlowym 
GREEN GOLD w Zagrzebiu odbędą się  9 Międzynarodowe Targi Produktów 
i  Usług Obszarów Wiejskich EKO ETNO HRVATSKA EUROPA TOUR pod 
honorowym patronatem Prezydenta Republiki Chorwacji Ivo Josipovića. 
EKO  ETNO  HRVATSKA  to  największe  i  najbardziej  znane  w  regionie  targi 
wiejskich produktów i usług, w których w zeszłym roku udział wzięło około 500 
wystawców chorwackich oraz wystawcy z ośmiu krajów z regionu.
Odwiedzający  mieli  okazję zapoznać  się  z  ofertą  wyrobów  pochodzących  
z obszarów wiejskich, jak również zobaczyć pokazy tradycyjnych tańców i pieśni 
oraz poznać tradycyjne rzemiosło wiejskie i tajniki kuchni tradycyjnej. 
W ramach tegorocznej edycji EKO ETNO HRVATSKA EUROPA TOUR odbędą się 
trzy imprezy wystawiennicze: 
9 Międzynarodowe Targi EKO-ETNO CHORWACJA; 3 Międzynarodowe Targi EKO-
ETNO EUROPA; 3 Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej EKO-ETNO TOUR

Program tegorocznych targów będzie obejmował następujące zagadnienia: 

•  dziedzictwo  narodowe -  prezentacja wyrobów  rękodzieła artystycznego  
i ludowego, rzemiosła oraz produktów spożywczych o charakterze tradycyjnym; 
tradycyjne jednostki pływające, tradycyjna architektura
• turystyka wiejska
• gastronomia

mailto:e-mail:zanetaslowik@cig-promocja.pl


•  gospodarka –  spotkania  biznesowe,  konferencje,  warsztaty  dotyczące 
projektów rozwoju obszarów wiejskich, a także rozwoju regionalnego i ochrony 
środowiska
•  rozrywka  i  rekreacja –  warsztaty  malarskie,  Eko-warsztaty,  pokazy  mody, 
warsztaty tworzenia biżuterii itd.

 W ramach targów odbędzie się także konkurs na najlepszy produkt spożywczy w 
następujących  kategoriach:  produkty  piekarnicze,  mleczarskie,  wędliniarskie, 
mięsne, napoje, oleje, wina, dżemy, kompoty, warzywa konserwowe, suszone 
owoce itd.

Szczegółowe  informacje  o  targach  i  warunkach  uczestnictwa  dostępne  są  
u organizatora targów:
Hrvatski farmer d.d.
adres: Ulica kralja Zvonimira 121, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 2337 741, +385 1 2335 248
fax: +385 1 2314 184
e-mail: hrvatski-farmer@zg.t-com.hr, info@hrvatski-farmer.hr
web: www.hrvatski-farmer.hr, www.ekoetno-sajam.com

►KLASTER  MEBLARSKI  –  UCZESTNICTWO  W  PROJEKCIE  PT.:  
„WŁASNOŚC  INTELEKTUALNA  –  NIEDOCENIONY  POTENCJAŁ 
PRZEDSIEBIORSTW”

Nr. ref. 6/08/2011

Oferta  dla  mikro,  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  z  branży 
meblarskiej/drzewnej i skórzanej z całej Polski 

Małopolska  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  zaprasza  mikro,  małe  
i  średnie  firmy  z  branży  meblarskiej/drzewnej  i  skórzanej  z  całej  Polski  do 
uczestnictwa w projekcie pt.: „Własność intelektualna – niedoceniony potencjał 
przedsiębiorców”.  Projekt  współfinansowany  jest  w ramach  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (PO IG).
Celem projektu jest podniesienie świadomości MŚP na temat korzyści płynących 
z ochrony własności intelektualnej i zapoznanie przedsiębiorców ze sposobami jej 
ochrony.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

• doradztwa wirtualnego rzecznika patentowego (www.marr.pl/rzecznik ),
• bezpłatnych seminariów edukacyjnych na temat własności  intelektualnej, 

wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
• konferencji,
• kampanii medialnych,
• publikacji (poradników) i artykułów specjalistycznych. 

Szczegółowych informacji udziela: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Projektami i Programami
ul. Kordylewskiego 11, 
31–542 Kraków

http://www.marr.pl/rzecznik
http://www.ekoetno-sajam.com/
http://www.hrvatski-farmer.hr/
mailto:info@hrvatski-farmer.hr
mailto:hrvatski-farmer@zg.t-com.hr


tel.:+48 12 617 66 21, 
fax:+48 12 617 66 66
e-mail: ewa.obara@marr.pl
www: www.marr.pl

►   INWESTYCJE  W  WIETNAMIE.  PRAKTYCZNE  INFORMACJE  DLA   
POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW.     

Nr. ref. 7/08/2011

Zachęcamy  do  zapoznania  się  z  obszernym  opracowaniem  skierowanym  dla 
polskich  przedsiębiorców  potencjalnie  zainteresowanych  inwestycjami  w 
Wietnamie. 

Opracowanie  zostało  zamieszczone  na  stronie  internetowej:
www.warp.org.pl w zakładce Centrum Współpracy Gospodarczej,  Aktualności  i 
zawiera:
1.hiperlinki  do  ciekawszych  opracowań  nt.  wietnamskiego  rynku;
2.  listy  projektów  inwestycyjnych,  dla  których  władze  w  Wietnamie  szukają 
zagranicznych partnerów, wyszczególnionych pod względem lokalizacji i sektora;
3.listę  oficjalnych  planów  rządowych  dot.  rozwoju  poszczególnych  dziedzin  i 
sektorów w Wietnamie;
4.listę i hiperlinki do stref ekonomicznych w Wietnamie.
Opracowanie przygotowane zostało przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Hanoi.
http://www.hanoi.polemb.net
Kontakt:Wojciech Gerwel - Radca ds. ekonomicznych, Ambasada RP w Hanoi 
3 Chua Mot Cot, Tel.: +84 4 3845 2027, Faks:  +84 4 3823 6914

► ZAPROSZENIE  DLA  FIRM  Z  SEKTORA  UPOMINKOWEGO  I 
WYPOSAŻENIA WNĘTRZ DO UDZIAŁU W TARGACH W DUBLINIE, 21 – 24 
SIERPNIA 2011 R.

Nr. ref. 8/08/2011

W  dniach  21  –  24  sierpnia  2011  r. odbędą  się  w  Dublinie  na  terenach 
wystawienniczych  Royal  Dublin  Society  (RDS)  największe  w  Irlandii  targi 
upominkowe i  wyposażenia  wnętrz  Autumn  Gift  &  Home Accessories 
Fair.
 
Targi Autumn Gift & Home Accessories Fair mogą być interesujące dla polskich 
firm  zainteresowanych  eksportem  do  Irlandii  m.in.:  szkła  użytkowego  i 
dekoracyjnego, wyrobów ceramicznych, biżuterii, zabawek, ozdób choinkowych, 
akcesoriów  kuchennych,  wyrobów  pamiątkarskich,  wyrobów  skórzanych,  z 
drewna (dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz) czy bielizny stołowej i pościelowej.
 

http://www.hanoi.polemb.net/
http://www.warp.org.pl/
http://www.marr.pl/
mailto:ewa.obara@marr.pl


Podczas tegorocznych targów Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 
w  Dublinie  organizuje  stoisko,  na  którym  prezentowane  będą  możliwości 
współpracy biznesowej z polskimi firmami. Na stoisku bezpłatnie eksponowane 
będą materiały marketingowe polskich przedsiębiorców. W przypadku przyjazdu 
na  targi  przedstawicieli  polskich  firm  będzie  istniała  możliwość  bezpłatnego 
skorzystania ze stoiska WPHI do przeprowadzenia rozmów biznesowych.
 
Firmy zainteresowane bezpośrednim udziałem w targach mogą jeszcze wykupić 
stoisko. Przykładowy koszt stoiska o powierzchni 9 m² wynosi 2.133,00 EUR + 
VAT (21,0%). Szczegóły na stronie organizatora targów firmy Expo Events Ltd 
(www.expo-events.com). 
Poniżej podajemy dane tele-adresowe WPHI w Dublinie, gdzie można przesyłać 
materiały promocyjne (w jęz. angielskim) bądź uzyskać dodatkowe informacje 
nt. udziału w targach The Autumn Gift & Home Accessories Fair w Dublinie:
Embassy of the Republic of Poland, Trade and Investment Promotion Section
4 the Vicarage, St. John’s Road
Dublin 4
Ireland
Tel: +353 1 269 1370, Fax: +353 1 269 7662, E-mail:  dublin@trade.gov.pl, 
www.dublin.trade.gov.pl

► ZAPROSZENIE  DO  PRZETARGU:  BUDOWA  KOLEKTORA  STREFY 
WYŻSZEJ W MIEŚCIE ZADAR, CHORWACJA

Nr. ref. 9/08/2011

Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe w języku chorwackim można 
uzyskać  pod  następującym  adresem:  Hrvatske  vode,  Jedinica  za  provedbu 
nacionalnih vodno-gospodarskih projekata – Jadranski projekt, Ivana Marinović 
Brničević,  dipl.  ing.  građ.,  Vukovarska  35,  21  000  Split,  Chorwacja,  e-mail: 
imarin@voda.hr, tel: +385 21 309 454, telefax: +385 21 309 491

Osoba kontaktowa z instytucji ogłaszającej przetarg dla udzielania szczegółowych 
informacji: Ivana Marinović Brničević, e-mail: imarin@voda.hr, tel: +385 21 309 
454, telefax: +385 21 309 491; pon-piąt 9.00-11.00

Osoba kontaktowa z placówki (nadawca informacji o przetargu) Wydział Promocji 
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu, 10000 Zagrzeb, Vijenac 15, tel. 
(+385)  1  4684 202,  (+385)  1  4684 017,  fax.  (+385)  1  4683 128,  e-mail: 
zagreb@trade.gov.pl, www.zagreb.trade.gov.pl

Ofertę należy przesłać  do dnia 23 sierpnia 2011 r.  na następujący adres: 
Hrvatske vode, Jedinica za provedbu nacionalnih vodnogospodarskih projekata – 
Jadranski projekt, Vukovarska 35, 21 000 Split, Chorwacja

Aby wziąć udział w przetargu na BUDOWĘ KOLEKTORA STREFY WYŻSZEJ należy 
złożyć  pisemny wniosek (zawierający dane oferenta  i  osoby upoważnionej  do 
kontaktu) oraz wpłacić  kwotę stanowiącą równowartość 1.000 HRK w walucie 
wymienialnej na rzecz firmy Hrvatske vode Zagreb, konto nr 2100036202, Swift 
Code: ZABAHR2X, IBAN HR7723600001101425545 w banku Zagrebačka banka 

http://www.zagreb.trade.gov.pl/
mailto:zagreb@trade.gov.pl
mailto:imarin@voda.hr
mailto:imarin@voda.hr
http://www.dublin.trade.gov.pl/
mailto:dublin@trade.gov.pl
http://www.expo-events.com/


Zagreb,  z  dopiskiem  na  blankiecie  przelewu:  „Nepovratni  depozit  za 
dokumentaciju za nadmetanje: 7640 – izgradnja kolektora visoke zone Grada 
Zadra,  IV.  faza“;  Dokumentacja  przetargowa  zostanie  dostarczona  pocztą  na 
adres podany we wniosku. Zainteresowani oferenci zobowiązani są do wpłacenia 
wadium  w  formie  gwarancji  bankowej  w  wysokości  200.000,00  HRK  (lub 
równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wymienialnej)

► DUŃSKA FIRMA POSZUKUJE PRODUCENTA OPAKOWAŃ C-PET

Nr. ref. 10/08/2011

Duńska firma poszukuje  polskiego producenta opakowań C-pet.  W przypadku 
zainteresowania  współpracą należy  nawiązać  bezpośredni  kontakt  z  duńską 
firmą:

Alex Provstgaard
Partner
Sourcing-LInk.com
+45 2928 8117
Sturlasgade 14 A
2300 Copenhagen s
Denmark
www.sourcing-link.com
alex@sourcing-link.com

► ZAPROSZENIE  DO  PRZETARGU:  BUDOWA  KOLEKTORA  STREFY 
WYŻSZEJ W MIEŚCIE ZADAR, CHORWACJA

Nr. ref. 11/08/2011

Państwowa  Agencja  Ukrainy  ds.  Inwestycji  Zagranicznych  i  Zarządzania 
Projektami  Narodowymi  zaprasza  do  udziału  w  przetargu  w  sprawie 
przygotowania  studium  wykonalności  projektu  budowy  terminalu  do  odbioru 
skroplonego gazu na wybrzeżu Morza Czarnego.

Więcej informacji udziela Pan Denis Koczurin, 
e- mail: d.kochurin@ukrproject.gov.ua;
Strona internetowa: http://www.ukrproject.gov.ua 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

61-823 Poznań, ul. Piekary 19, XI piętro / 11th floor

tel: +48 61 65 63 500 w. 28/29; 65 63 507; 65 63 508; fax +48 61 656 53 66

e-mail: info@warp.org.pl

Internet: www.warp.org.pl

http://www.warp.org.pl/
http://www.ukrproject.gov.ua/
mailto:d.kochurin@ukrproject.gov.ua;%0BStrona
mailto:d.kochurin@ukrproject.gov.ua;%0BStrona
mailto:alex@sourcing-link.com
http://www.sourcing-link.com/


____________________________________________________ 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokłada wszelkich  
starań aby przekazywać interesujące i możliwie pełne informacje. WARP Sp. z  
o.o. nie ponosi  jednak odpowiedzialności  za treść składanych ofert ani za ich  
rzetelność. Agencja nie odpowiada również za wybór kooperantów dokonywany  
przez zagranicznych kontrahentów. Zalecamy wielkopolskim firmom sprawdzanie  
wiarygodności  partnerów,  z  którymi  nawiązują  współpracę,  za  pomocą  
wyspecjalizowanych firm (wywiadowni gospodarczych etc.).

Prosimy nie odpowiadać na przesłaną wiadomość, została wygenerowana 
automatycznie. Dziękujemy!


