Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019 – promocja województwa
podlaskiego

Już po raz piąty Krajowa Izba Gospodarcza była organizatorem
przedsięwzięcia promocyjnego z udziałem przedstawicieli
ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz
przedsiębiorców pod nazwą Dyplomatyczne Otwarcie Roku.
Edycja 2019 odbyła się 18 stycznia w Centrum Olimpijskim w
Warszawie. W tym roku swój potencjał ekonomiczny i
gospodarczy zaprezentowały m.in. województwo podkarpackie,
kujawsko-pomorskie i podlaskie.
Dyplomatyczne Otwarcie Roku to uroczyste spotkanie noworoczne z
Ambasadorami akredytowanymi w Polsce, podczas którego czołowi
polscy przedsiębiorcy, politycy, eksperci oraz dyplomaci mają okazję
spotkać się i porozmawiać o prognozach i szansach gospodarczych
dla Polski, Europy i świata. To coroczna inicjatywa Krajowej Izby
Gospodarczej, podczas której poprzez prezentację poszczególnych
sektorów gospodarki, a także potencjału polskich regionów
zagraniczni dyplomaci i kontrahenci mogą przekonać się o
możliwościach współpracy z polskimi partnerami.
Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019 zostało objęte Honorowym
Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, Honorowym Patronatem
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii. Zostało również wpisane w
kalendarz obchodów stulecia odzyskania niepodległości w ramach
Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” łączącego
inicjatywy organizowane z tej wyjątkowej okazji.
Wśród gości Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2019 byli m.in.:
Krzysztof Szczerski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
Szef Gabinetu Prezydenta RP, Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy
Kwieciński, Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski, Tadeusz

Kwieciński, Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski, Tadeusz
Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii, Jarosław Sellin – Wiceminister Kultury, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tadeusz Skobel – Wiceminister
w Ministerstwie Energii. Impreza odbywa się w Centrum
Olimpijskim, nie mogło więc zabraknąć gości ze świata sportu, z
Robertem Korzeniowskim na czele.
Województwo podlaskie już po raz trzeci promowało swój potencjał
na stoisku regionalnym. Oficjalną prezentację regionu przedstawił
uczestnikom spotkania Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
Stanisław Derehajło. W swoim wystąpieniu podkreślił coraz silniej
rozwijającą się gospodarkę i potencjał naukowy naszego
województwa, które oprócz silnie zaakcentowanego rolniczego
charakteru produkcji może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami
w wysoko wyspecjalizowanej technologii elektronicznej, medycznej
czy maszynowej. Wskazał duże ośrodki miejskie jako przykład
efektywnego rozwoju aglomeracji we wschodniej części Polski.
Prezentując możliwości inwestycyjne i rozwojowe podlaskiego
zaprosił gości do odwiedzin w naszym regionie i włączenia się
inwestorów zewnętrznych w budowanie wizerunku województwa
silnego gospodarczo i ekonomicznie.
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