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prof. Grażyna Ginalska 
dr hab. n. farm. Anna Belcarz  

 
Kompozyt kościozastępczy 

FlexiOss® 

Medical Inventi S.A. 

http://www.infodent24.pl/edudentpost/kolejne-wyroznienia-dla-tworcow-kompozytu-kosciozastepczego,100939.html
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mgr inż. Mirosław KIK 

Hydrożelowe opatrunki ratunkowe 

https://kikgel.com.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Seal_of_the_United_States_Marine_Corps.svg
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Pregnabit to telemedyczne KTG do badania dobrostanu płodu, 
w dowolnym miejscu i czasie. 

 

http://www.pregnabit.com/wp-content/themes/pb/images/update/tech2.png
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Wsparcie polskiego biznesu za granicą 

Zagraniczne Biura Handlowe 
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Wyzwania dla polskich eksporterów na rynkach 
zagranicznych  

 

• Konkurencyjność zagranicznych rynków 
 
• Nasycenie rynków 
 
• Brak lub małe doświadczenie w budowaniu międzynarodowych 

kanałów dystrybucji 
 
• Brak informacji na temat warunków panujących na rynku  
 
• Wysokie koszty wejścia na rynek. Brak wiedzy na temat regulacji 

prawnych , zasad działania handlu i dystrybucji.  
 

• Brak informacji dotyczących regulacji i procedur eksportowych 
 

• Problem z weryfikacją potencjalnego partnera biznesowego 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Zadania Zagranicznych Biur 
Handlowych:  

Zagraniczne Biura Handlowe - zadania  

              
• Bezpieczne wejście na rynek 

 
• Zarządzanie informacją gospodarczą, 

definiowane strategicznych segmentów 
rynku 

 
• B2B, poszukiwanie partnerów 

biznesowych 
 

• Doradztwo lokalizacyjne; Wizyty studyjne 
 

• Promocja, targi, konferencje 
 

• Dostęp do instrumentów wsparcia Grupy 
PFR 
 

• Coworking w wybranych lokalizacjach 
 



Realizacja branżowych 

programów promocji  

– sektor Sprzęt Medyczny 

styczeń 2018 – czerwiec 2019 
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Realizacja branżowych programów promocji 

Ministerstwo Rozwoju, na mocy podpisanych 28 września 2017 umów, zleciło  
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu realizację branżowych programów promocji  

dla 9 branż: 
 

biotechnologia i farmacja, budowa i wykańczanie budowli,  
części samochodowe i lotnicze, jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki,  

maszyny i urządzenia, meble, moda polska, sprzęt medyczny 

 

 

 

 
 
 

Wsparcie działań promocyjnych realizowanych przez przedsiębiorców jest finansowane  
z Programu Inteligentny Rozwój w latach 2018 – 2019 za pośrednictwem PARP 
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Poddziałanie 3.3.2 i 3.3.3 Programu Inteligentny Rozwój 

Realizacja branżowych programów promocji 

3.3.3  
 
Dofinansowanie dla 
przedsiębiorców 
na działania promocyjne i 
informacyjne m.in. udział w 
targach i misjach handlowych. 
 

3.3.2 – PAIH  - „BRAND” 
 
 
• polskie stoiska promocyjno-informacyjne 

na kluczowych imprezach 
wystawienniczych na świecie, 

• B2B, briefingi prasowe, opracowania 
merytoryczne, materiały promocyjne 

• organizacja w Polsce misji przyjazdowych 
dla zagranicznych przedsiębiorców i 
dziennikarzy, 

• działania medialne i oprawa PR dla 
realizowanych wydarzeń, 
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Targi branżowe – Sprzęt Medyczny 

 

 

 

Realizacja branżowych programów promocji 

Udział w kluczowych dla branży targach w edycjach 2018 oraz 2019: 
 

2018 
• Arab Health – styczeń, Dubaj, ZEA 
• Medical Fair INDIA -  New Dehli, Indie 
• ExpoMed – Istambuł, Turcja 
• Asia Health – Singapur 
• CMEF Spring China – Shanghai, Chiny 
• HOSPITALAR – Sao Paulo, Brazylia 
• Africa Health – Johannesburg, RPA 
• FIME – Orlando, USA 
• MEDICA – Dusseldorf, Niemcy 

 
2019 

• Arab Health – styczeń, Dubaj, ZEA 
• CMEF Spring China – maj, Shanghai, Chiny 
• FIME –  czerwiec, Miami, USA 
• MEDICA – listopad, Dusseldorf, Niemcy 
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Funkcja stoisk narodowych 

Realizacja branżowych programów promocji 

• Stoiska informacyjno-promocyjne o powierzchni 15-35 m2   
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Polskie Stoisko Narodowe 
Arab Health, Dubaj, styczeń 2018 
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Branżowy Program Promocji BRAND 
www.polish-medical.com 

Sprzęt medyczny :  

 FIME, Miami, USA                                26-28 czerwca 2019 

MEDICA,  Dusseldorf                           18-21 listopada  2019 

Polskie Stoisko Narodowe : MEDICA 2018, Dusseldorf  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_lp2ulLLiAhVL0aYKHQDBCtAQjRx6BAgBEAU&url=https://cancercenter.ai/cancer-center-at-medica-2018-dusseldorf-november-12-15-2018/&psig=AOvVaw0RvoCu8deanlzbU19mz3JE&ust=1558718244837431
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Funkcja stoisk narodowych 

Realizacja branżowych programów promocji 

• Punkt informacji o branży i polskich firmach 
 

• Miejsce spotkań dla przedsiębiorców,  
którzy nie mają własnych stoisk 
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Funkcja stoisk narodowych 

Realizacja branżowych programów promocji 

• Projekt w swych założeniach nie przewiduje obecności przedsiębiorców w 
charakterze wystawców na stoisku narodowym (niedozwolona pomoc 
publiczna). 

 
 

• Działania PR, briefingi prasowe 
• Oprawa audiowizualna 
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Funkcja stoisk narodowych 

Realizacja branżowych programów promocji 

• wsparcie dla przedsiębiorców, którzy odwiedzają targi, a nie mają na nich 
własnych stoisk 

• strefa spotkań B2B 
• briefingi prasowe z udziałem eksperta branżowego 
• dostęp do materiałów filmowych o sektorze 
• dostęp do raportu sektorowego 
• interaktywna recepcja prezentującą treści dotyczące branży w formie portalu 
• miejsce dla promocji polskich regionów 
• możliwość wyświetlenia filmów promocyjnych polskich film 
• dystrybucja folderów reklamowych polskich firm 
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Ograniczenia i możliwości  

Realizacja branżowych programów promocji 

Na stoiskach narodowych nie można preferować żadnego producenta. 
 
Każda polska firma może na stoisku narodowym: 
• dostarczyć swoje materiały promocyjne w postaci np. katalogów, gadżetów 
• wyświetlić swój film promocyjny na wspólnym telewizorze 
• zaprosić swojego kontrahenta na rozmowy b2b 
• skorzystać z infrastruktury stoiska w inny, uzgodniony z obsługą sposób 
 
Program przewiduje specjalne wyodrębnienie powierzchni na potrzeby prezentacji  
polskich regionów. 
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Realizacja branżowych programów promocji 

Współpraca z organizacjami branżowymi 

Organizacja spotkań b2b  

Udział w wydarzeniach branżowych 

Działania PR 
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Realizacja branżowych programów promocji 

Aktywność w mediach społecznościowych 
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Realizacja branżowych programów promocji 

Folder informacyjny na 
targi zagraniczne 
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Subportal branżowy w serwisie www.trade.gov.pl 

Realizacja branżowych programów promocji 

Polish-medical.com 

• szczegóły dotyczące programu 

• kalendarz działań 

• opracowania merytoryczne  

do pobrania 

• materiały prasowe, zdjęcia,  

filmy, relacje z wydarzeń, aktualności branżowe 

• wsparcie działań w mediach społecznościowych 

• narzędzie komunikacji z przedstawicielami branży 
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Polish-medical.com 

 

Subportal branżowy w serwisie www.trade.gov.pl 

 

http://www.trade.gov.pl/
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Kontakt  

Karolina Izdebska   Robert Zawadzki  

 
tel.:       22 334 99 49    22 334 99 93 
mob.:   +48 692 196 906                         +48 600 400 817 
e-mail:  karolina.izdebska@paih.gov.pl robert.zawadzki@paih.gov.pl
  

                          Dyrektor 

                          Obszar Ekspansji Zagranicznej III 
  

Dziękuję za uwagę 

mailto:karolina.izdebska@paih.gov.pl
mailto:robert.zawadzki@paih.gov.pl

