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

Branżowy Program Promocji
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. realizuje branżowy program promocji branży części
samochodowe i lotnicze BRAND, 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
samochodowe i lotnicze jako całości sektora.
W ramach realizacji programu do końca 2019 roku PAIH 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 będzie udzielać odwiedzającym targi
informacji o polskich ﬁrmach obecnych na danych targach.
Realizacja programu BRAND 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
Podsumowanie działań automotive (IV-VI 2019)
Seminarium: Senegal bramą do eksportu części samochodowych w Afryce Zachodniej
AeroMart Montreal 2019 - Polska w sercu przemysłu lotniczego
Pozytywne prognozy ﬁrmy Deloitte w najnowszym raporcie "2019 Global Aerospace and
Defense Industry Outlook"
Podsumowanie targów AEROMART Montreal 2019
Polskie stoisko narodowe na targach Avalon 2019 - relacja
Najbliższe nabory na rynki - Projekt Polskie Mosty Technologiczne
Nadchodzące wydarzenia
18-21 września 2019 r. Automechanika South Africa, Johannesburg, RPA
30 października - 1 listopada 2019 r. Unmanned Systems Canada, Ottawa, Kanada
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5-7 listopada 2019 r. AAPEX, Las Vegas, USA
W mediach
W 2020 roku powinno być w Polsce ponad 120 tys. ładowarek do aut elektrycznych. Taka
liczba zaspokoiłaby potrzeby kierowców
Aerospace & Defense Meetings Central Europe Rzeszów
Polska elektromobilność podbija świat
Ford rozważa zamknięcie dwóch fabryk w Rosji
Krzysztof Tchórzewski: ElectroMobility Poland potrzebuje inwestorów
Otwieramy drzwi na świat dla motoryzacji
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