Części samochodowe i lotnicze:
Newsletter nr 1 (I-III 2018)
2018-03-30 14:01:05

2
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem newslettera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dla
branży części samochodowych i lotniczych.

Branżowy Program Promocji
Części samochodowe i lotnicze
Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje branżowy program promocji branży części
samochodowych i lotniczych, 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 części
samochodowych i lotniczych, jako całości sektora.
W ramach realizacji programu do końca 2019 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje stoiska
informacyjno-promocyjne podczas 12 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 10 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 na: polish-automotiveindustry.com
Aktualności
Polska Grupa Motoryzacyjna: jaki był rok 2017 a jaki będzie 2018?
PIMOT z Polską Grupą Motoryzacyjną wchodzą do Chin
Drony przyszłością lotnictwa
Polskie części w sercu Boeinga
Nadchodzące wydarzenia
26-28 marca 2018 r. Aerospace & Defense Supplier Summit
11-13 lipca 2018 r. INA PAACE Automechanika Mexico City
16-22 lipca 2018 r. Farnborough International Airshow
27-30 sierpnia 2018 r. MIMS Automechanika
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30 października - 1 listopada 2018 r. AAPEX
28 listopada - 1 grudnia 2018 r. Automechanika Shanghai
28 lutego - 5 marca 2019 r. AVALON - Australian International Aerospace & Defence
Exposition
Kwiecień 2019 r. Aeromart
17-23 czerwca 2019 r. International Paris Air Show
Wrzesień 2019 r. Automechanika South Africa
Listopad 2019 r. AAPEX
Piszą o nas
Polska Agencja Inwestycji i Handlu poszukuje producentów lotniczych części
PAIH: promocja polskiej branży części samochodowych za granicą
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