Delegacja województwa podlaskiego na międzynarodowej wystawie
Astana Expo 2017

Delegacja województwa podlaskiego, której przewodniczy
Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński bierze
udział w międzynarodowej wystawie Astana Expo 2017. W jej
skład wchodzą firmy z regionu, dyrektorzy i pracownicy
departamentów odpowiedzialnych za promocję województwa i
obsługę inwestorów i eksporterów oraz przedstawiciele dwóch
klastrów: Klastra Obróbki Metalu i Wschodniego Klastra
Budowlanego.
Już na 5 września zaplanowano spotkania B2B zorganizowane
przez Urząd Marszałkowski specjalnie dla podlaskich firm w stolicy
Kazachstanu, Astanie. Weźmie w nich udział kilkanaście firm
kazachstańskich, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy
gospodarczej oraz przedstawiciele kazachskich regionów. W
spotkaniach będzie uczestniczył Marszałek Jerzy Leszczyński oraz
przedstawiciele jednostek zajmujących się promocją regionu, w tym
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu
Marszałkowskiego.
Głównym tematem rozmów będą możliwości inwestycji i budowy
infrastruktury logistycznej związanej z rozwojem „nowego
Jedwabnego Szlaku” oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla
podlaskich firm. Wizyta Marszałka Województwa będzie także
doskonałą okazją do nawiązania współpracy gospodarczej i
międzyregionalnej przez władze samorządowe województwa
podlaskiego i samorządy kazachstańskie.
W dniu 6 września Marszałek i firmy z Podlasia wezmą udział w
spotkaniach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Będzie to kolejna, druga tura spotkań B2B z
firmami z Kazachstanu, po niej zaś rozpocznie się Polsko-

firmami z Kazachstanu, po niej zaś rozpocznie się PolskoKazachstańskie Forum Gospodarcze z udziałem a Nursułtana
Nazarbajewa, Prezydenta Republiki Kazachstanu i Andrzeja Dudy,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicieli ministerstw,
instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców z obu krajów.
W tym samym czasie część firm skupionych wokół Wschodniego
Klastra Budowlanego będzie prezentowało swoje osiągnięcia na
wystawie KazBuild w Ałmacie, której tematyką są nowe technologie
w budownictwie i projektowaniu budynków.
------------------------------------------------------Firmy z województwa podlaskiego na ASTANA EXPO 2017: Dary
Natury (branża spożywcza, przyprawy), firma AC S.A.
(samochodowe instalacje gazowe), Klaster Obróbki Metali
(reprezentuje 90 firm z branży maszynowej), Wschodni Klaster
Budowlany (reprezentuje 200 firm z branży budowlanej): KAN
(innowacyjne systemy sanitarne i grzewcze), Unibep (budownictwo),
Unicell (chemia budowlana), 13VIP (wyposażenie wnętrz), TIS
Group (branża grzewcza), Parkiet Hajnówka (producent podłóg),
STREB Polska Sp. o.o. (zarządzanie i inwestycje
w nieruchomościach).

