Warszawa, 24 kwietnia 2018 r.
Szanowni PaĔstwo,
uprzejmie informujemy, iĪ Polska Agencja Inwestycji i Handlu została zaproszona do przygotowania
udziału Polski w targach China International Import Expo, które odbĊdą siĊ w dniach 5-10 listopada br.
w Szanghaju, w tym w szczególnoĞci Pawilonu Narodowego, który zostanie zrealizowany w ramach tych
targów.
Targi China International Import Expo to pierwsza tego rodzaju impreza organizowana z inicjatywy i
pod patronatem samego Prezydenta Chin – Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazjĊ
do zaprezentowania produktów PaĔstwa firmy. Istotnym celem targów jest promocja w Chinach
zagranicznych produktów konsumpcyjnych o wysokiej jakoĞci. W celu zwiĊkszenia importu produktów
konsumpcyjnych organizatorzy targów zaprosili ponad 5500 agentów i dystrybutorów z terytorium całych
Chin, którzy podczas targów liczą na nawiązanie wieloletniej współpracy z zagranicznymi partnerami.
W ramach targów China International Import Expo zostaną zorganizowane Pawilony BranĪowe, w tym
branĪ technologicznej, biotechnologii, elektronicznej, samochodowej, spoĪywczej, kosmetycznej,
medycznej, farmaceutycznej i modowej. Na chwilĊ obecną Polska Agencja Inwestycji i Handlu dokonała
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wstĊpnej rezerwacji powierzchni ok. 1000m , w tym ok. 160m powierzchni przeznaczonej na Pawilon
Narodowy, w którym prezentowany bĊdzie potencjał turystyczny i gospodarczy Polski.
W związku z powyĪszym pragniemy zaprosiü PaĔstwa firmĊ do uczestnictwa w targach poprzez
prezentacjĊ PaĔstwa firmy i jej produktów. Dla zainteresowanych firm zaoferujemy nie tylko atrakcyjne
warunki finansowe, ale przede wszystkim dedykowane spotkania z firmami chiĔskimi, agentami oraz
dystrybutorami. Dodatkowo, we współpracy z chiĔskimi organizatorami postaramy siĊ zapewniü wsparcie
logistyczne dla uczestników w zakresie wysyłki próbek na targi.
Zwracamy siĊ z uprzejmą proĞbą o zgłoszenie chĊci uczestnictwa w w/w imprezie targowej do 15 maja br.
Osobą kontaktową tego projektu jest Pani Małgorzata Zawisza: malgorzata.zawisza@paih.gov.pl. W
kolejnym etapie zaprosimy przedstawicieli firm, które zgłosiły chĊü uczestnictwa do Warszawy na
spotkanie, podczas którego omówiona zostanie szczegółowa koncepcja stoiska branĪowego. Oceniając
zaangaĪowanie partnerów we właĞciwe przygotowanie tych targów mamy nadziejĊ, Īe udział w nich
bĊdzie dla PaĔstwa firmy doskonałą okazją do pozyskania kontraktów handlowych na rynku chiĔskim.
Szczegółowe informacje znajdą PaĔstwo na www.gochina.gov.pl.

