
    

 

   

 

Zaproszenie na seminarium nt. sektora IT w Japonii 
 

Realizowana przez japoński rząd polityka abenomiki zaczyna wnosić pozytywne zmiany               

do japońskiej gospodarki oraz wpływać na poprawę warunków prowadzenia biznesu w Japonii. 

Wraz z japońskim rządem, który wdraża szereg reform ukierunkowanych na wzrost 

atrakcyjności Japonii w oczach zagranicznych przedsiębiorców, Japonska Organizacja Handlu 

Zagranicznego (JETRO) pod hasłem „Najpierw porozmawiaj z JETRO” prowadzi szerokie starania 

na rzecz przyciągnięcia do Japonii jak największej ilości inwestycji zza granicy oraz usprawnienia 

współpracy.  

Rada Biznesu (EBC – izba handlowa zrzeszającą firmy z krajów członkowskich UE w Japonii) 

w corocznym raporcie zatytułowanym „Golden Opportunity” wskazuje na wysoki stopień 

atrakcyjności japońskiego rynku. Uruchomienie w styczniu br. bezpośredniego połączenia 

między Tokio a Warszawą  stanowi dla polskich przedsiębiorstw doskonałą okazję 

do rozpoczęcia ekspansji w tej części świata.  

Duże zainteresowanie japońskim rynkiem widać szczególnie w branży IT z której wiele firm 

inwestuje na japońskim rynku. Wśród japońskich firm IT gwałtownie rośnie zainteresowanie 

nowymi technologiami z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), Big Data oraz bezpieczeństwa 

systemów IT. Przekłada się to na wzrost współpracy między japońskimi a zagranicznymi firmami 

w tych dziedzinach.  

Podczas seminarium przedstawione zostaną informacje nt. obecnego stanu japońskiej 

gospodarki, prowadzonych obecnie rządowych reform, zakresu wsparcia JETRO            

dla zagranicznych inwestorów oraz japońskiego rynku IT. Będzie można też wysłuchać 

prezentacji polskiej firmy, która opowie o swoich doświadczeniach biznesowych we współpracy 

z japońską firmą.  

Mamy nadzieję na Państwa obecność.   

 

Data:  27 czerwca 2016 (poniedziałek), godz. 11:00 – 14:00  

Miejsce:  siedziba Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)  

  ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa  

Organizatorzy: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)  

Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO  

Wsparcie:  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)  

Język:  angielski  

  Wstęp:  bezpłatny 



    

 

   

Program seminarium 
 

Otwarcie 

11:00－11:05 Przedstawiciel PAIiIZ (TBC) 

11:05－11:10 Ambasada Japonii w Polsce (TBC) 

 

Prezentacje 

11:10－11:40 Naofumi Makino, Dyrektor Generalny JETRO Warszawa                           

 Atrakcyjność japońskiego rynku i wsparcie JETRO dla zagranicznych  

            przedsiębiorstw  

11:40－12:30 Akira Makino, Menedżer ds. sprzedaży, ITR (firma konsultingowa IT) 

 Przemysł IT w Japonii (TBC) 

12:30－12:50 Adam Penkala, Wiceprezes Zarządu Velis IT Systems 

       Prowadzenie biznesu z japońskimi firmami 

12:50－13:00 Sesja pytań i odpowiedzi  

13:00－14:00 Networking, obiad 

 

 

Rejestracja 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza na poniższej stronie do 23 czerwca 2016:  

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/pow/it_invest_seminar 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt z: 

Panią Małgorzatą Szmidt, JETRO: 

E-mail: małgorzata_szmidt@jetro.go.jp 

Tel. 0048 22 322 75 00  

 

Panem Łukaszem Leśniewskim, PAIiIZ: 

E-mail: lukasz.lesniewski@paiz.gov.pl 

Tel. 0048 22 334 9876 

 

Data:  27 czerwca 2016 (poniedziałek), godz. 11:00 – 14:00  

Miejsce:  siedziba Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych  

(PAIiIZ), ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa  
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