INFOSESSIE MÉT INSPIREREND PANELGESPREK
Maandag 6 december 2021 - Berchem
In 2020 bedroeg de Vlaamse goederenexport naar Polen meer dan 7 miljard euro en daarmee is het land onze 9de
belangrijkste handelspartner. Een aantal sectoren bieden voor onze ondernemers met exportambities zeer
interessante opportuniteiten.
Eerst en vooral is er de digitale handel. Het land staat als 13de gerangschikt bij de snelst groeiende ecommercelanden in de wereld. Cosmetica en parfum, kleren en huisinrichting worden het meeste online gekocht.
Parallel met het succes van de e-commerce wordt verwacht dat de groei in magazijnruimte jaarlijks met 20%
toenemen, wat ook een positieve impact zal hebben op de logistiek.
Ook de Poolse bouwsector biedt schitterende vooruitzichten. Dit heeft te maken met het EU-cohesiebeleid voor
2021-2027 waarin Polen kan rekenen op meer dan 72 miljard euro aan subsidies.
Vervolgens is er de Poolse ICT-sector die met een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van meer dan 8,6% het
hoogste groeipercentage in Europa kan voorleggen. Meer dan 50% van de Poolse starters is actief in de ICT-sector.
Opmerkelijk in deze sector is de gaming-industrie.
Tenslotte is Polen één van de belangrijkste Centraal- en Oost-Europese markten inzake gezondheidszorg. In 2020
ging 6,8% van het bbp naar gezondheid: 69% van die uitgaven kwam van de overheid en de overige 31% werden
privaat gefinancierd. Door de veroudering van de bevolking, de toenemende vraag naar kwalitatieve
dienstverlening en een bloeiende private sector, zouden de uitgaven verder stijgen tegen 2030.
Ben jij benieuwd welke opportuniteiten Polen jou kan bieden? En hoe je deze markt het best kan benaderen? Je ontdekt
het tijdens de kick-off van het Polen4Explorers-begeleidingstraject, dat in samenwerking met Flanders Investment &
Trade wordt georganiseerd op 9 december 2021 in Diegem.

PROGRAMMA
19u00 Onthaal
19u30 Verwelkoming
19u40 Wat je zeker moet weten over business doen in en met Polen
20u00 Interactief ondernemersgesprek: ‘Polen, een markt met veel opportuniteiten voor Vlaamse KMO’s’
21u00 Praktische toelichting begeleidingstraject ‘Polen4Explorers’
21u15 Q&A
21u30 Slotwoord en aansluitend netwerkreceptie
LOCATIE
BluePoint
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

DEELNAME
Leden UNIZO: €30 excl. btw
Niet-leden: €60 excl. btw

INSCHRIJVEN
KLIK HIER (vóór 2 december 2021)
Annuleren mogelijk tot 8/12/2021. Kan je niet aanwezig zijn, gelieve ons dan vooraf te verwittigen. Bij afwezigheid
zonder voorafgaande melding hebben wij het recht het volledige inschrijvingsbedrag aan te rekenen.

