GRAFIK PANELI TEMATYCZNYCH - 5.10.2022 PAIH FORUM BIZNESU
SALE/GODZINY
10:00 - 11:00

11:15 - 11:45

12:00 - 13:15

SALA 1
P1 ABC Exportu

P2 Wsparcie rozwoju inwestycji w Polsce
panel w języku angielskim

SALE/GODZINY
10:00 - 11:00

11:15 - 12:15

P4 Sektor transportowy – udział Polski w aktywizacji
transportu na osi północ-południe w Unii Europejskiej
12:30 - 13:30

13:30-14:00

14:15 - 15:15

15:30-16:30

SALA 2
P3 Sektor wodorowy – Szanse i wyzwania dla
polskiej gospodarki

SALA 3
P9 Wymagania i wyzwania branży Medtech w
eksporcie

P19 Odnawialne Źródła Energii – możliwości
polskiego sektora zielonych technologii na rynkach P17 Gaming polskim dobrem eksportowym
pozaeuropejskich

P13 Przemysł 4.0 - możliwości i wyzwania rozwoju
technologii na przykładzie smart cities

P16 Cyberbezpieczeństwo po polsku:
konkurencyjność polskiego sektora na rynkach
zagranicznych oraz szanse na rozwój

P14 Polski sektor spożywczy na zagranicznych
rynkach: perspektywy, szanse i wyzwania

P24 Zabezpieczenie transakcji eksportowych na
rynkach pozaeuropejskich

SALA 4
P12 Umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z
perspektywy polskiej

SALA 5
P5 Powojenna odbudowa Ukrainy – perspektywy i
wyzwania

P23 Kultura w biznesie – jakich błędów nie
popełniać przy wejściu na rynki zagraniczne

P18 Sektor budowlany - reakcja rynków
międzynarodowych w obliczu obecnej sytuacji
geopolitycznej

P11 Certyfikacja Halal – geneza, procedury, wartość
P8 Eksport poprzez inwestycje – Invest in Africa
marketingowa na rynkach międzynarodowych

P2 Wsparcie rozwoju inwestycji w Polsce

P1 ABC Exportu

P22Czas na polskie inwestycje za granicą! Korzyści dla
polskiego biznesu oraz potencjał poszczególnych krajów

13:45 - 14:45

15:00-16:00

P15 Fintech – trendy, rozwój i ekspansja

P27 Ekspansja polskich firm na rynki państw
aspirujących do Unii Europejskiej - szanse i
wyzwania

P6 E-commerce w Azji – szanse i możliwości rynku
azjatyckiego

P26 Formy współpracy sektora publicznego i
prywatnego w promocji branży kosmetycznej na
rynkach eksportowych

panel w języku angielskim
P21 Rynek chiński w erze pocovidowej – jak
pandemia zmieniła zasady i możliwości eksportu do P25 Polskie kosmetyki na rynkach zagranicznych:
Chin?
potencjał, trendy, szanse i wyzwania – Ameryka
panel w języku polsko - angielskim

16:45-17:45

P20 Eksport na zachodnie, nieunijne rynki europejskie

16:15-17:15

P1 ABC Exportu

P7 E-commerce w Europie - szanse i wyzwania

P10 Polskie kosmetyki na rynkach zagranicznych:
potencjał, trendy, szanse i wyzwania - Azja

P14 Polski sektor spożywczy na zagranicznych
rynkach: perspektywy, szanse i wyzwania
panel w języku angielskim

