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We are preparing the services sector for 
Polish-Chinese business, in particular 
bearing in mind our guests from the People’s 
Republic of China and visitors interested in 
commencing or developing cooperation 
with China, to which we invite companies 
offering:

• legal and consulting services 
connected with the Chinese market

• language schools offering Chinese 
language courses

• forwarding and customs services
• others

So far, proposals in this sector have 
been presented by law firms, including 

the international firm of Miller Canfield, 
consulting firms, law firms Sójka & Maciak 
Adwokaci Sp.k. and HLB Sarnowski  
& Wiśniewski Sp. z o.o., Finnair, LOT, Air France 

- KLM airlines, forwarding and logistics 
companies, Port of Hamburg, Western 
Union Business Solutions and many others.

We also invite companies whose offer 
includes products in which Chinese 
exhibitors and visitors are interested, such 
as:

• amber and other precious stones
• leather products
• jewellery
• Polish regional products

Specjalnie pod kątem gości z Chińskiej 
Republiki Ludowej oraz zwiedzających 
zainteresowanych rozpoczęciem lub 
pogłębieniem współpracy z Chinami 
przygotowujemy sektor usług dla biznesu 
polsko-chińskiego, do którego zapraszamy 
firmy oferujące:

• usługi prawne i konsultingowe 
związane z rynkiem chińskim

• szkoły językowe prowadzące kusy  
j. chińskiego

• usługi spedycyjne, celne
• inne

Dotychczas swoje propozycje w tym 
sektorze prezentowały firmy prawnicze, 
w tym międzynarodowa kancelaria  

Miller Canfield, firmy konsultingowe, 
kancelarie Sójka & Maciak Adwokaci Sp.k. 
oraz HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp.z o.o., 
linie lotnicze Finnair, LOT, Air France – KLM, 
a także firmy spedycyjno-logistyczne, Port of 
Hamburg, Western Union Business Solutions 
i wiele innych

Ponadto zapraszamy firmy mające 
w swoim asortymencie produkty, którymi 
zainteresowani są chińscy wystawcy 
i odwiedzający, np. :

• bursztyny i inne kamienie szlachetne
• wyroby skórzane
• biżuterię
• polskie produkty regionalne

Firmy, instytucje i organizacje 
zainteresowane współpracą sponsorską 
bądź merytoryczną przy III edycji 
targów China Expo Poland 2013 prosimy  
o kontakt.

We invites companies, institutions and 
organisations interested in cooperating 
as a sponsor or on the substances of the 
3rd edition of the China Expo Poland 2013 
to contact:

info@china-expo.pl | tel. +48 22 629 21 67

Patronaty honorowe / Honorary patronage  
China Expo Poland 2011
中国出口商品展（波兰）2011年荣誉赞助

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
Embassy of the People’s Republic of China

中华人民共和国驻波兰大大使馆

Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki
Deputy Prime Minister, Minister of Economy

瓦尔德玛尔•帕夫拉克, 波兰经济部部长

Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury
Minister of Infrastucture

采扎雷•格拉巴尔奇克, 波兰基础设施部部长

Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Undersecretary of State at the Ministry of Sport and 

Tourism

卡塔什娜••索别拉伊斯卡， 波兰体育及旅游

部副秘书长

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polish Information and Foreign Investment Agency

波兰信息投资局

Krajowa Izba Gospodarcza
Polish Chamber of Commerce

波兰国家商会

Patronaty honorowe / Honorary patronage  
China Expo Poland 2012
中国出口商品展（波兰）2012年荣誉赞助

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
Embassy of the People’s Republic of China

中华人民共和国驻波兰大大使馆

Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki
Deputy Prime Minister, Minister of Economy

瓦尔德玛尔•帕夫拉克, 波兰经济部部长

Związek Banków Polskich
Polish Bank Association

波兰银行业联盟

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polish Information and Foreign Investment Agency

波兰信息投资局

Krajowa Izba Gospodarcza
Polish Chamber of Commerce

波兰国家商会

Międzynarodowa Izba Handlowa
International Chamber of Commerce 

波兰国际商会

Polska Izba Handlu
Polish Chamber of Commerce (Retail and 

Distribution)

国家贸易委员会

Services sector for Polish-Chinese business

Sektor usług dla biznesu polsko-chińskiego



China Expo Poland
POLSKO-CHIŃSKIE WYDARZENIE BIZNESOWE ROKU

Targi China Expo Poland to największa w Polsce impreza targowa w całości dedykowana 
współpracy biznesowej z Chinami. Jest doskonałą okazją do prezentacji chińskich firm 
i produktów, a także nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych pomiędzy 
producentami i eksporterami z Państwa Środka a przedsiębiorcami z Polski i Europy. 
Dynamiczny rynek chiński oferuje różnorodne możliwości rozwoju biznesu nie tylko dla 
dużych, ale również małych i średnich firm. Targi China Expo Poland to dodatkowo szansa 
zdobycia wiedzy i wskazówek na temat prowadzenia efektywnej współpracy z Chińczykami 
i poznania partnerów biznesowych z tego kraju bez konieczności dalekich podróży. 
Organizatorami China Expo Poland są Międzynarodowe Targi Polska i China Town Travel.

China Expo Poland
CHINESE-POLISH BUSINESS EVENT OF THE YEAR

China Expo Poland is the largest trade event in Poland wholly dedicated to business 
cooperation with China. It provides a perfect opportunity to get to know Chinese companies 
and products, as well as to establish direct business contacts between producers and 
exporters from China and businesses in Poland and other European countries. The dynamic 
Chinese market offers a wealth of opportunities for business development – not only for 
large businesses, but for medium-sized and small businesses as well. The China Expo Poland 
Trade Fair also provides an opportunity to expand one’s knowledge and pick up valuable 
tips on cooperating effectively with the Chinese, and to meet business partners from China 
without the need to travel halfway round the globe. China Expo Poland is organised by 
Międznarodowe Targi Polska and China Town Travel. 

中国出口商品展（波兰）
中波最大的商业合作平台

中国出口商品展（波兰）是中国在波兰的最大的商业合作平台。展会有助于展示中
国企业和产品的形象，促进中国生产商及出口商和波兰及欧洲企业家之间的直接交
流。 中国巨大增长的国内市场不仅给波兰大公司，也给波兰中、小企业提供了商业
合作机会。举办展会，有助于波兰商人加深了解中国，不去中国就能和中国商人有
效开展合作。波兰国际展览公司和波华旅行社是中国出口商品展（波兰）的主办方。

China Expo Poland organizowane są 
w Polsce już po raz trzeci. Wydarzenie 
co roku wspierają władze państwowe, 
a także uznane instytucje biznesowe z obu 
krajów. Honorowe patronaty nad drugą 
edycją imprezy objęli Minister Gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej – Waldemar 
Pawlak, Ambasada Chińskiej Republiki 
Ludowej w Polsce, a także ICC Polska  

– Międzynarodowa Izba Handlowa, Krajowa 
Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, Polska Izba 
Handlu oraz Związek Banków Polskich. 
Co więcej, w roku 2012 wraz z organizatorami 
targi uroczyście otworzyli ambasador 
Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Pan 
Xu Jian oraz Pani Minister Ewa Kierzkowska 
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Druga odsłona China Expo Poland, podobnie 
jak poprzednia, okazała się w Polsce 
sukcesem. Każda z nich zgromadziła ponad 
6000 zwiedzających, którzy przez trzy dni 
wśród chińskich wystawców poszukiwali 
partnerów do współpracy. Do Warszawy, 
stolicy Polski i centrum krajowego biznesu, 
na targi przyjechało ponad 200 firm 
z Państwa Środka.

China Expo Poland is being held in Poland 
for the third time. Each year, the event is 
supported by state authorities as well as 
recognised business institutions from both 
countries. Honorary patrons of the second 
China Expo Poland were Waldemar Pawlak, 
Minister of the Economy of the Republic of 
Poland, the Embassy of the People’s Republic 
of China in Poland, as well as ICC Poland  

– the International Chamber of Commerce, 
the Polish Chamber of Commerce, the Polish 
Information and Foreign Investment Agency, 
the Polish Chamber of Trade and the Union 
of Polish Banks. Moreover, in 2012 the fair 
was opened by the organisers and by Mr Xu 
Jian, Ambassador of the People’s Republic of 
China to Poland, and Ms Ewa Kierzkowska, 
a minister from the Office of the Prime 
Minister of Poland.

The second China Expo Poland fair, like its 
predecessor, turned out to be a success in 
Poland. Each fair has attracted over 6,000 
visitors, who have sought partners for 
cooperation among Chinese exhibitors over 
three days. Over 200 companies from the 
Middle Kingdom came to the fair in Warsaw 

– the Polish capital and centre of business  
in Poland.

China Expo Poland to miejsce, które powinien 
odwiedzić każdy, kogo interesuje polsko- 

-chińska współpraca biznesowa. Wydarzenie 
łączy przedsiębiorców z odległych państw, 
inspiruje do działania i ułatwia rozmowy. 
Targi te przede wszystkim umożliwiają 
uczestnikom:

• nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
biznesowych z chińskimi producentami

• poznanie i porównanie licznych ofert
• weryfikację trendów rynkowych
• podpisanie obiecujących umów
• bezpłatne uczestnictwo 

w konferencjach i zdobycie cennej 
wiedzy nt. dwustronnej współpracy

如果您对中波商务合作感兴趣，欢迎您
来参加中国出口商品展（波兰）。我们
的活动把相距遥远的两国企业家联系起
来，有助于对话和交流。
• 建立直接业务联系
• 寻找合适的中国合作伙伴
• 增加双方认知
• 了解和比较市场行情
• 调查市场走势
• 签订互信合同
• 免费参加各类促进中波商务信息交

流与合作的讲座

中国出口商品展 （波兰）已经是第三
次在波兰华沙举办。每届展会都得到了
波兰政府部门和中国相关部门的大力支
持。2012年第二届中国出口商品展（波
兰）得到了以下单位的荣誉赞助：波兰
政府副总理兼经济部部长 瓦尔德玛尔•
帕夫拉克、中华人民共和国驻波兰大使
馆、波兰国际商会、波兰国家商会、波
兰信息和外国投资局、国家贸易委员会

及波兰银行业联盟。另外中华人民共和
国驻波兰大使徐坚先生和波兰总理府国
务卿（Ewa Kierzkowska）参加了剪彩仪
式。

和第一届展会一样，第二届中国出口商
品展（波兰）也获得了成功。参展企业
来自中国的超过200家公司，展会期间吸
引了6000多客商前来洽谈合作事宜。

The China Expo Poland Trade Fair is a place 
everyone interested in Polish-Chinese 
business cooperation should visit. The event 
brings together entrepreneurs from distant 
countries, inspires them to act, and facilitates 
discussion. Above all, the fair makes it 
possible for participants to:

• establish direct business contacts

• get to know and compare numerous 
offers

• check market trends
• sign valuable agreements
• attend free conferences  

and acquire valuable information  
and tips on bilateral  
cooperation

Sukces poprzednich edycji China Expo Poland 

Success of previous 
China Expo Poland 
trade fairs 

Targi nieograniczonych możliwości

充满商机的展会

前两届中国出口商品展（波兰）的成功

A fair with unlimited possibilities

Wystawcami targów China Expo Poland 
2013 będą producenci i eksporterzy 
z różnych regionów Chin. Przedstawią 
oferty wielu branż, prezentując 
najbardziej aktualne propozycje 
w kategoriach:

• części i akcesoria 
samochodowe/motocyklowe

• artykuły dekoracyjne, upominki
• wyposażenie wnętrz
• oświetlenie energooszczędne
• elektronika
• inne

中国出口商品展（波兰）参展商是
来 自 中 国 各 地 的 制 造 商 和 出 口 商 。
展品范围：
• 汽摩配
• 礼品及包装
• 家居装饰品
• 节能照明产品
• 综合电子产品
• 其他

At China Expo Poland 2013, producers 
and exporters from various regions  
of China will be attending as exhibitors. 
They will present offers from various 
industries, with the latest ideas  
in the following categories:

• car/motorcycle parts and 
accessories 

• decorations, souvenirs
• home décor 
• low-energy lighting
• electronics
• other

Tylko raz w roku,
tylko na
China Expo Poland 第三届中国出口商

品展（波兰）展品
范围2013

Only once a year, only at 
China Expo Poland

Ponadto specjalny PROGRAM DLA PROFESJONALNYCH KUPCÓW,
reprezentujących branże obecne na targach. 邀请专业买家入馆就座商谈

Moreover – special PROFESSIONAL BUYERS PROGRAMME,  
for visitors representing sectors of the trade fair.


