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Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w dniach 26-29 czerwca 2018 r. Rada Izb Gospodarczych UE w Indiach organizuje
delegację biznesową do Polski, składającą się z około 15 przedstawicieli indyjskiego biznesu. Delegacja złoży
wizytę w kilku krajach europejskich: Polska (Warszawa), Węgry (Budapeszt ) i Holandia (Amsterdam).

Rada Izb Gospodarczych UE w Indiach (CEUCCI), to najwyższa izba, ustanowiona w 1992 r. pod egidą
ambasadora Unii Europejskiej i reprezentowana przez dwustronne izby i dwunarodowe komitety państw
europejskich w celu wspierania partnerstwa handlowego i gospodarczego między Indiami a Unią Europejską.
CEUCCI to platforma dla przedsiębiorstw z Unii Europejskiej, która bada możliwości eksportu, spółek joint
venture, partnerstwa, wymiany technologicznej, dialogu handlowego i networkingu w Indiach. CEUCCI posiada
Komitety Sektorowe, składające się z ekspertów europejskich i indyjskich, służące wymianie nowych pomysłów,
dyskutowaniu i omawianiu najlepszych praktyk.

Delegacja ta została zorganizowana w celu zwiększenia handlu dwustronnego i inwestycji pomiędzy Indiami a
wyżej wymienionymi krajami. Delegacji przewodzić będzie prezes CEUCCI, pan Ameet Nivsarkar, wiceprezes i
dyrektor ds. korporacyjnych w ﬁrmie Tata Consultancy Services. Delegacja obejmie indyjskie ﬁrmy z sektorów
takich, jak: samochody i części samochodowe, teleinformatyka, generatory elektryczne i części zamienne,
energia odnawialna itd. Cele delegacji są następujące:
Zbadanie możliwości handlowych w nowych, wschodzących krajach w Europie;
Nawiązywanie współpracy i relacji partnerskich z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, stanowiącymi
trzon europejskich przedsiębiorstw;
Utorowanie drogi dwustronnym inwestycjom i stworzenie możliwości w krajach, które wcześniej nie były
brane pod uwagę.

Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza (IPCCI), we współpracy z Ambasadą Indii oraz wspólnie z KIG i PAIH organizuje
w dniu 27 czerwca 2018 r. Forum Gospodarcze w Krajowej Izbie Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie
od godziny 10:00.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
Liczymy na Państwa wsparcie i współpracę, aby forum odniosło sukces.
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W razie zainteresowania Forum gospodarczym prosimy o REJESTRACJĘ
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