
Spotkanie z rynkiem Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich 



Podstawowe informacje o ZEA: 

Państwo arabskie na Bliskim 
Wschodzie, położone nad 
Zatoką Perską i Omańską 

Zaludnienie 8 264 070 osób, 
99 osób/km² 

PKB 370,3 mld dolarów 

Stabilny system polityczny Znaczny kapitał pochodzący z 
wydobycia ropy naftowej 

Jedno z najważniejszych 
na świecie centrów 

wymiany technologii. 



Inwestycje przedsiębiorców ZEA 

Przedsiębiorcy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich inwestują swój kapitał na rynkach 

zagranicznych. Polska również stara się zainteresować ich możliwościami inwestowania w 

naszym kraju. Wzajemne kontakty i współpracę biznesową ułatwiają bezpośrednie 

połączenia lotnicze Warszawa-Dubaj. W 2012 roku ZEA były trzecim co do wielkości obrotów 

handlowych partnerem Polski na Bliskim Wschodzie. Również obecność inwestorów z Polski 

została już zaznaczona w tym kraju.  

 

 

 



Współpraca Polska - Emiraty 

Wizyta wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, emira Dubaju 

szejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma w Pałacu prezydenckim.  

 

Podpisano polsko-emiracką umowę dwustronną:  

 

• umowa o współpracy w dziedzinie turystyki,  

• memorandum ds. współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań 

naukowych, list intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie rolnictwa i 

bezpieczeństwa żywności 

• memorandum ws. współpracy w dziedzinie innowacji oraz małej i średniej 

przedsiębiorczości,  

• memorandum w sprawie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Sharjah a 

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 
 



Najważniejsze umowy między Polską a ZEA 

Do najważniejszych umów gospodarczych zawartych między Polską a ZEA należą: 
 

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, 

Umowa o współpracy w komunikacji lotniczej, 

Umowa o współpracy gospodarczej, 

Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. 

 

Umowy te znacząco zdeterminowały rozwój handlu oraz inwestycji, przyczyniając się do 

tego, iż Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się najistotniejszym, a zarazem największym 

partnerem handlowym Polski wśród krajów zrzeszonych w RWPZ (Rada Współpracy Państw 

Zatoki).  

 



Emirates & Europe  

Business Development Cluster 



Międzynarodowe Klastry sposobem na sukces! 

Przedsiębiorcom działającym w pojedynkę, choć wytwarzają dobrej jakości produkty i usługi, 

brakuje kompetencji, doświadczenia i środków finansowych, by wejść na rynki zagraniczne 

i skutecznie na nich konkurować.  Wyzwania, przed którymi stają  to m.in.: 

 rozpoznanie specyfiki i wymagań konkretnego rynku,  

odpowiednia strategia promocji  

dostęp do kanałów sprzedaży.  
 

Klastry skupiają w jednej lokalizacji 

przedsiębiorstwa działające w tej samej lub 

pokrewnych dziedzinach, umożliwiając 

jednocześnie obniżkę kosztów, wzrost 

efektywności produkcji, dostęp do rynku 

wykwalifikowanych specjalistów, oraz łączenie 

kompetencji i zasobów w celu realizacji 

wspólnych przedsięwzięć. 

 

 



Emirates & Europe Business Development Cluster 

Kraje Arabskie wykazują w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie rynkiem 

Europejskim głównie ze względu na ponadprzeciętnej jakości produkty i usługi oraz wysoko 

rozwinięte innowacyjne technologie. Europejscy przedsiębiorcy wykazują z kolei 

zainteresowanie poszerzeniem horyzontu zbytu. 

 

Emirates & Europe Business Development Cluster  powstał w odpowiedzi  na obustronne 

oczekiwania, w celu integracji  oraz lepszej komunikacji pomiędzy emirackim i  europejskim 

środowiskiem biznesowym.  

 

 

 

 



Emirates & Europe Business Development Cluster swą działalność opiera na wspieraniu 

firm członkowskich zainteresowanych współpracą emiracko-europejską. Jest on brokerem 

kapitałowym i doradcą rozwojowym, specjalizującym się w inwestycjach w przedsięwzięcia  

z obszaru działalności klastra.   
 

Klaster oprócz przedstawicieli biznesu tworzą władze samorządów terytorialnych, uczelni, 

instytucji i firm doradczych, które przyczyniają się do rozwoju jego działalności.  
 

Dzięki tak szerokiej współpracy 

Klaster posiada swobodny 

dostęp do  informacji rynkowych 

oraz finansowo-ekonomicznych, 

które są niezbędnym elementem 

do szerokiej promocji, wymiany 

gospodarczej  oraz współpracy 

naukowo – techniczno-

przemysłowej.  
 

 

 



Główne zadania EEBDC 

 

Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster  są: 
 

pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych, 

bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,  

wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp. 

reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA, 

pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE, 

promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich, 

reprezentacja firm członkowskich,  

rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie 

emiracko-europejskim. 

 



Zakres działalności EEBDC 

Transfer Technologii 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Wymiana gospodarcza 



Transfer Technologii 

Celem EEDBC jest dynamiczny rozwój innowacyjnych projektów i przedsiębiorstw 

zlokalizowanych zarówno w Europie jak i Dubaju. W ramach swojej działalności wspieramy 

projekty i przedsiębiorców, które wyróżniają się innowacyjnością  
 

Działamy w kluczowych obszarach dla EEBDC: 

Zielona Energetyka, 

Recykling i gospodarka odpadami, 

Zrównoważony transport,  

Inteligentne miasta, 

Gospodarka surowcowa,  

Medycyna i farmacja, 

Innowacyjne technologie uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. 

 



Przedsięwzięcia inwestycyjne 

się potencjalnie wysoką rentownością i ograniczonym ryzykiem, aby zapewniać inwestorom 

bezpieczeństwo ich kapitału.  
 

Koordynatorem obsługi finansowej Klastra jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych, utworzony z myślą o wprowadzaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb 

Inwestorów w szczególności przez oferowanie unikatowych oraz innowacyjnych możliwości 

inwestycyjnych, łączących aspekty finansowe, prawne oraz podatkowe, zapewniających 

optymalną alokację środków finansowych.  

Prowadząc działalność na terenie 

państw UE oraz Dubaju, budujemy 

relacje pomiędzy przedsiębiorcami a 

potencjalnymi inwestorami z całego 

świata.  
 

Dokładamy wszelkich starań, aby 

finansowane projekty charakteryzowały 



Wymiana gospodarcza 

Dążymy do tego, aby Unia Europejska została największym partnerem gospodarczym 

Emiratów, zarówno w eksporcie, jak i imporcie towarów i usług, gdyż udział w wymianie 

gospodarczej przynosi szereg korzyści dla obu stron: 

znalezienie rynku zbytu dla lokalnych produktów i usług, 

promocję oferowanych rozwiązań na skalę międzynarodową, 

przyspieszenie procesu unowocześniania gospodarki, 

stymulowanie szybszego rozwoju przemysłu, 

polepszanie kwalifikacji kadry 

pracowniczej, 

zmniejszenie bezrobocia, 

dostęp do większej ilości  

towarów i usług, 

możliwość racjonalnego 

wykorzystania zasobów i sił  

wytwórczych. 

 

 

 



Międzynarodowa  

Sieć Transferu 

Technologii 



Transfer technologii  

=  wiedza + komunikacja + organizacja 

Innowacje są rdzeniem nowoczesnych 

strategii wzrostu gospodarczego i 

dobrobytu narodów oraz kluczem do 

konkurencyjności firm. 
 

Wysiłki krajów oraz regionów skierowane 

są na wsparcie transferu technologii w 

celu zwiększenia innowacyjności. 
 

Transfer technologii to zorganizowany 

proces przekazywania wiedzy niezbędnej 

do rozwoju i komercjalizacji technologii, 

czyli tworzenia innowacji.  

 



Międzynarodowy transfer technologii 

W dobie globalizacji kluczem do rozwoju i konkurencyjności państw jest gospodarka oparta 

na wiedzy, wykorzystująca mechanizmy międzynarodowego transferu technologii. Dyfuzja 

technologii pomiędzy podmiotami z różnych krajów buduje ich siłę ekonomiczną i jest 

źródłem innowacji na skalę globalną.  

 



European Green Technology  Alliance - EGTA 

 
EGTA to międzynarodowa platforma współpracy pomiędzy klastrami europejskimi  

powołana w celu transferu technologii pomiędzy podmiotami członkowskimi, 

ukierunkowana na potrzeby nowoczesnej, zrównoważonej i inteligentnej gospodarki. 

 

Powstała ona na początku 2015 a jej fundatorem oraz koordynatorem jest Klaster Smart 

IT, który stawia sobie za zadanie tworzenie sieci współpracy innowacyjnych firm i platformy 

integracji ich potencjałów. 

 

 

 

 



Obszary działalności  EGTA 
 

Inteligentne rozwiązania ICT 

 

 

 

 

 

Smart City 

 

 

 

 

 

Energetyka odnawialna 

Żywność  Medycyna Utylizacja 



Cele i priorytety EGTA 

Stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym 

pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacyjnym poprzez zapewnienie narzędzi 

koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych, 

 

Stworzenie dla członków EGTA nowych możliwości biznesowych w skali europejskiej  

i światowej poprzez wspólne podejmowanie przedsięwzięć biznesowych  

oraz marketingowych, 

 

Wsparcie realizacji strategii międzynarodowej członków EGTA poprzez nawiązanie 

współpracy z krajami pozaeuropejskimi i zbudowanie globalnej platformy transferu 

technologii. 

 

 



Członkowie EGTA 

Członkami European Green Technology Alliance są europejskie klastry technologiczne, 

których celem jest dalszy rozwój generowanych rozwiązań technologiczny oraz ich 

komercjalizacja w skali globalnej. 

 

 
 

Obecnie do EGTA należy 14 

klastrów Unii Europejskiej, 

łącznie ponad 400 podmiotów 

gospodarczych i instytucji 

badawczych. Obrana strategia 

rozwoju EGTA zakłada 

podwojenie tej liczby do końca 

2016 roku.  

 
 
 



Realizacja celów EGTA odbywa się poprzez cztery komplementarne formy działalności:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo, strategia internacjonalizacji EGTA realizowana jest poprzez współpracę z 

krajami pozaeuropejskimi w ramach Globalnej Sieci Innowacji i Rozwoju Biznesu. 

 

Formy działalności EGTA 

Europejską Platformę Transferu Technologii  

Europejską Bazę Ekspertów 

Technologicznych 

 

Europejską Platformę Wymiany 

Wiedzy                                    

Europejską Platformę Wymiany Towarów i Usług 





Centrum Obsługi Inwestycji to unikalny w skali światowej 

międzynarodowy akcelerator projektów inwestycyjnych oraz rozwoju 

startupów. W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z 

kilkunastoma największymi na świecie funduszami inwestycyjnymi, 

finansującymi przedsięwzięcia biznesowe. 

 

Organizacja zapewnia niezbędne wsparcie w kluczowych obszarach dla 

Inwestorów i realizowanych przez nich projektów. 

 

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi 

inwestorów. Centrum współpracuje z wiodącymi ekspertami w dziedzinie 

obsługi projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę 

inwestorów którzy zgłaszają się do niego bezpośrednio. 

Centrum Obsługi 
Inwestycji 



  Podstawowym dążeniem każdego właściciela kapitału jest przede wszystkim ochrona 

zgromadzonego majątku, a także podejmowanie prób jego dalszego pomnażania. W obu 

przypadkach niezbędne jest podejmowanie ryzyka poprzez angażowanie posiadanych 

aktywów w dostępne na rynku narzędzia inwestycyjne.  

 

Obecnie, z uwagi na szeroki zakres tematyczny potencjalnych projektów, jak i ich 

geograficzną lokalizację, dostępne jest spektrum możliwości. Z tego względu brak wsparcia 

ekspertów dysponujących specjalistyczną wiedzą bardzo szybko może doprowadzić do 

błędnych decyzji, które przyniosą jedynie straty.  

 

 



Centrum Obsługi Inwestycji współpracuje z partnerami gospodarczymi  

i władzami lokalnymi oferując firmom stałe wsparcie i usługi najwyższej 

jakości w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie inwestorów i przedsiębiorców 

zainteresowanych współpracą z polskimi partnerami, potrzebne do 

osiągnięcia sukcesu na polskim rynku. Poczynając od dostępu do bazy 

najlepszych lokalizacji inwestycyjnych poprzez zapewnienie bezpośredniego 

kontaktu z najlepiej przygotowanymi władzami lokalnymi, a kończąc na 

pełnej obsłudze operacji inwestorskich. Centrum towarzyszyć może Państwu 

przy każdej aktywności, która ma zakończyć się sukcesem biznesowym.  

 

 

Etapy obsługi Inwestora 



Pomoc Centrum Obsługi Inwestycji rozpoczyna się już w momencie planowania przez 

Inwestora wizyty mającej na celu odbycie pierwszych spotkań i rozmów o potencjalnej 

współpracy. Zapewniamy szczegółową organizację podróży oraz pobytu, dzięki czemu 

Inwestor może skupić się na analizie najistotniejszych czynników mających wpływ na jego 

decyzje.  

 

 

 

 



Celem COI jest pomoc w opracowywaniu projektów inwestycyjnych bazujących na 

współpracy z inwestorem prywatnym, ich ocenie i wdrożeniu, przy zapewnieniu takich 

warunków jak: 

 integracja dotacji publicznych, prywatnych środków finansowych, pożyczek  

i finansowania ze środków instytucji finansowych UE, 

 dopasowanie celów każdej ze stron partnerstwa do właściwości konkretnego 

projektu, zapewnienie korzyści  przy wykorzystaniu mocnych i słabych stron 

każdego rodzaju struktury, 

 osiągnięcie wzajemnej zgodności efektywnych struktur prawnych projektów , 

 uwzględnienie aspektów zarządzania ryzykiem i jego finansowego wpływu na 

projekt, 

 ocena kosztów oraz zdolności do efektywnego wdrożenia i zarządzania jako 

kluczowe czynniki dla wyboru struktury projektu 

 stworzenie przejrzystych zasad dotyczących sposobu wyboru partnerów z sektora 

prywatnego oraz sposobów wykorzystania finansowania. 

 

 

 

 



Kluczowym zadaniem realizowanym przez ekspertów Centrum Obsługi Inwestycji jest 

przygotowanie optymalnej propozycji inwestycyjnej. W zależności od potrzeb i chęci 

Inwestora najczęściej proponowane są do wyboru możliwości zakładające bezpośrednie 

zaangażowanie Inwestora w spółkę celową, która będzie realizowała wybrane projekty 

inwestycyjne albo udział w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów 

Niepublicznych, który posiada własne struktury decyzyjne w zakresie prowadzenia polityki 

inwestycyjnej.  

 

Oprócz intensywnych działań poprzedzonych precyzyjnym planowaniem, ważna jest 

analiza perspektyw rozwoju i znajomość branży całego sektora w jakim będą miały miejsce 

działania. Istotne jest również wybieranie takich sektorów rynku gdzie trwa rozwój 

technologii wywołany zapotrzebowaniem rynkowym. Zapobiega to sytuacji gdzie 

posiadamy doskonałą technologię i ciekawy produkt, lecz brakuje na nań popytu. We 

współczesnym świecie transfer technologii oraz wynalazczość doprowadza często do 

sytuacji przenikania technologii z jednego sektora gospodarki do drugiego. Niezbędnym 

jest wiec posiadanie szerokiej wiedzy o rynku, na którym działamy oraz doświadczenia 

popartego wdrożonymi projektami. Aby bezpiecznie inwestować niezbędne są 

odpowiednie narzędzia biznesowe wsparte wiedza i doskonałą znajomością zagadnienia, 

które posiada Centrum Obsługi Inwestycji. 

 

 

 



W ramach współpracy zapewniamy Inwestorom kompleksowe i profesjonalne wsparcie w 

realizacji i późniejszym nadzorze nad wyselekcjonowanymi projektami inwestycyjnymi. 

Wybrane firmy wykonują wszelkie prace niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych 

etapów procesu inwestycyjnego aż do momentu uruchomienia działalności zgodnie z 

pierwotnymi założeniami zaakceptowanego projektu. Odpowiedni fachowcy, po 

przeprowadzeniu szczegółowych analiz, dostarczają wymagane dla konkretnego projektu 

rozwiązania, dzięki czemu wzrasta możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu dla Inwestora. 

Centrum Obsługi Inwestycji zapewnia także wysokiej klasy wsparcie na etapie eksploatacji 

biznesu uruchomionego w ramach konkretnego projektu.  

 

Dzięki temu każdy Inwestor może być pewien, że bez względu na etap procesu 

inwestycyjnego Centrum Obsługi Inwestycji będzie dbało, aby projekt, w który zaangażuje 

się kapitałowo Inwestor, był prowadzony i wpierany przez najlepszych dostępnych 

profesjonalistów. Wraz ze współpracującymi z nami podmiotami posiadamy wszelkie 

niezbędne licencje i uprawnienia do realizacji proponowanych Inwestorom rozwiązań.  

 

 

 



Struktura COI 

Centrum Obsługi Inwestycji nie tylko posiada dostęp do bardzo atrakcyjnych 

projektów inwestycyjnych, ale przede wszystkim dysponuje grupą 

wyspecjalizowanych ekspertów, którzy stanowią źródło cennej wiedzy i 

doświadczenia wymaganych na poszczególnych etapach inwestycji.  

 

W celu optymalizacji pracy Centrum Obsługi Inwestycji i zapewnienia 

wysokiej opieki jego Klientom, wydzielono 6 Działów, z których każdy 

odpowiedzialny jest za kolejny proces inwestycyjny.   

 

 

 



Platformy działania COI 

Cztery platformy 
działalności COI 

W ramach usystematyzowania działań COI, powołano cztery 

współdziałające ze sobą platformy: 

 

 Platforma Projekty Inwestycyjne – zadanie tej jednostki to 

pozyskiwanie finansowania lub znalezienie partnera projektu, 

 

 Platforma Start-up – platforma zajmuje się kluczowym procesem 

akceleracji start-upu, czyli pomaga pozyskiwać kapitał, rekomenduje 

projekty do finansowania z funduszy Unii Europejskiej i doprowadza do 

komercjalizacji produktu, 

 

 Platforma Dotacji Unijnych – platforma gwarantuje kompletną obsługę 

w analizie projektowej i finansowej oraz, co istotne, w obszarze 

rentowności planowanych projektów, 

 

 Platforma Misji gospodarczych i Targów – w ramach platformy eksperci 

dokonują selekcji adekwatnych do potrzeb wybranego klienta 

programów targowych lub misji gospodarczych. 

 



Platforma Projekty inwestycyjne odpowiedzialna jest za przygotowanie optymalnej 

propozycji inwestycyjnej dla przedsiębiorcy poszukującego kapitału jak i wyszukiwanie 

dla inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. W ramach prowadzonej 

działalności poszukujemy projektów inwestycyjnych na każdym etapie rozwoju. 

Finansujemy wyselekcjonowane przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokimi stopami 

zwrotu. Realizujemy politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stale monitorujemy 

przebieg inwestycji oraz aktywnie uczestniczymy w zarządzaniu projektami.   

 

 

 



Platforma Start-up stanowi odpowiedź na potrzeby młodych przedsiębiorstw. Obecnie 

Polska obiera drogę inwestycji w innowacyjność. Za sprawą rządowego programu „Start 

in Poland” wspierane będą inicjatywy technologiczne o dużych perspektywach 

gospodarczych. Kontynuowanie rozwoju Polski za pomocą promowania wynalazców 

nowych technologii, pozwoli w krótkim czasie wprowadzić na rynek międzynarodowy 

nowoczesne rozwiązania wynalezione i produkowane w naszym kraju. Jednak fundusze 

na rozwój będą mogły pochodzić również spoza Polski. Obecnie, prezentowany powyżej 

program jest jednak nie tyle największym przedsięwzięciem w tej dziedzinie w Polsce ale 

również w Europie. W najbliższej przyszłości w Polsce udostępnione będą potężne 

możliwości finansowania programów start-upowych. 

 

COI za pomocą Platformy Start-up przyjmuje nowe zgłoszenia i prowadzi programy 

akceleracji dla jednostek start-upowych. Platforma zajmuje się kluczowym procesem 

akceleracji start-upu, czyli pomaga pozyskiwać kapitał, rekomenduje projekty do 

finansowania z funduszy Unii Europejskiej i doprowadza do komercjalizacji produktu. 

Każdy projekt, niezależnie od stanu zaawansowania, otrzymuje dostęp do infrastruktury, 

mentoringu, coachingu oraz wszelkich innych usług niezbędnych do rozwinięcia nowego 

pomysłu biznesowego. Współpracując z partnerami gospodarczymi i władzami lokalnymi, 

Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Inkubatorami Przedsiębiorczości, COI oferuje 

stałe wsparcie oraz najwyższej jakości usługi w zakresie rozwoju idei starta-upu, do 

stanu w pełni ukształtowanego przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku.  



Platforma Dotacji Unijnych powstała aby przybliżać przedsiębiorstwom i inwestorom 

możliwość skorzystania ze środków unijnych w celu rozwoju ich działalności i 

zwiększania konkurencyjności. 

 

Korzystanie z Funduszy Europejskich zwiększa rentowność każdej inwestycji. Centrum 

Obsługi Inwestycji zrealizowało już około 150 projektów przy pomocy dotacji i grantów 

unijnych. COI, na podstawie swojej szerokiej wiedzy i doświadczenia, rekomenduje i 

pozyskuje środki Unii Europejskiej dla projektów. Stanowi wiec nieocenioną pomoc dla 

jednostek poszukujących tego typu finansowania, będąc ogniwem łączącym kapitał z 

poszukującymi go start-upami i inwestorami. W ramach wsparcia dla przedsiębiorców 

poszukujących kapitału, gwarantuje kompletną obsługę w analizie projektowej i 

finansowej oraz, co istotne, w obszarze rentowności planowanych projektów. Po 

rozpoznaniu potrzeb inwestycyjnych COI oferuje pomoc w wyborze odpowiedniego 

programu wsparcia i przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem harmonogramu projektu oraz jego rozliczenie.  



Platforma Misji gospodarczych i Targów realizuje cele marketingowe i reklamowe. 

Każda nowa technologia potrzebuje promocji, celem takiego działania jest 

zainteresowanie projektem podmiotów które mogą ułatwić jego ekspansję, oraz 

zainteresowanie gotowym produktem przyszłych nabywców.  

 

W ramach platformy Misji gospodarczych i Targów eksperci dokonują selekcji 

adekwatnych do potrzeb wybranego klienta programów targowych lub misji 

gospodarczych. COI wykorzystuje to jako element budowania wizerunku przyszłego 

produktu i pozycji na rynku. Dział Marketingu przeprowadza odpowiednie analizy i plany, 

które następnie są kosztorysowane, dzięki czemu Centrum Obsługi Inwestycji może 

odpowiednio dopasować programy dofinansowania.  

 

Platforma udostępnia również zestawienie i harmonogram najważniejszych branżowych 

wydarzeń targowo-konferencyjnych z Europy i świata. Baza jest ściśle powiązana z 

firmami współpracującymi z COI i nieustannie aktualizowana. Eksperci COI dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu w branży posiadają szerokie spektrum kontaktów 

biznesowych, dzięki którym proces współpracy z organizatorami eventów jest znacznie 

krótszy i pozbawiony zbędnych formalności. 



Współpraca 
Międzynarodowa 

Współpraca z Centrum Obsługi Inwestycji to pewność, że kapitał Inwestora 

będzie należycie chroniony, a decyzje inwestycyjne będą podejmowane w 

wyniku dogłębnych analiz przeprowadzanych w oparciu o solidną wiedzę 

praktyczną najlepszych dostępnych ekspertów.  

 

Działalność COI ma charakter międzynarodowy, a nasze możliwości mają 

zasięg globalny. Zawsze, gdy pojawia się taka potrzeba, nawiązujemy 

współpracę z zagranicznymi podmiotami eksperckimi, których specjalność 

pomaga rozwiązywać zagadnienia występujące w ramach określonego 

zagranicznego projektu inwestycyjnego. 

 

 



 
Kontakt: 

Al. Niepodległości 18 

02-653 Warszawa 

+48 22 424 95 80/82/83                                                
 

                             Dziękujemy za uwagę! 
 


