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

Branżowy Program Promocji
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 11 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 9 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-automotiveindustry.com
Aktualności
Polska producenci części w USA - relacja z targów w Seattle
PAIH stawia na elektromobilność
Elektromobilna rewolucja - Rozmowa z Maciejem Mazurem - Dyrektorem Zarządzającym w
Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych
Guotai Huarong inwestuje w elektromobilność w Polsce
Nadchodzące wydarzenia
11-13 lipca 2018 r. INA PAACE Automechanika Mexico City
27-30 sierpnia 2018 r. MIMS Automechanika
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
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Exposition
Kwiecień 2019 r. Aeromart
Wrzesień 2019 r. Automechanika South Africa
Listopad 2019 r. AAPEX
Piszą o nas
Mieleckie Black Hawki dla policyjnych antyterrorystów
Części produkcji aut eksportowym przebojem
Raport - wodór inny wymiar elektromobilności
Największy rosyjski producent pojazdów GAZ postawił na polską ﬁrmę
Spadek cen baterii od EV będzie szedł w parze z postępem technologicznym

4

