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Informacja prasowa 

Gdańsk, 16 styczeń 2018 

Biuro Pomorskie w Pekinie 

Nowe możliwości wejścia na rynki chińskie dla MSP z regionu 

 
W ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy uruchomiono biuro w Pekinie, które bezpłatnie 

wspiera działania eksportowe MSP z województwa pomorskiego. 

Pomorze ma najdłuższą historię współpracy gospodarczej z Chinami ze wszystkich województw, 

dlatego nie dziwi fakt kolejnej inicjatywy związanej właśnie z tym krajem. W listopadzie 2017,  w 

ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy finansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego nawiązano współpracę z działającym już  na tym rynku 

biurem świadczącym usługi dla firm, zainteresowanych nawiązaniem współpracy  biznesowej z 

chińskimi partnerami. Zakres proponowanych nieodpłatnych  usług obejmuje m.in. weryfikacje 

potencjalnych partnerów handlowych, pomoc w organizacji spotkań, a także pobytu na terenie Chin, 

udostępnianie powierzchni biurowej, oferowanie tłumaczenia na język chiński, a także rekomendacje 

targów i konferencji itd. Spotkania mogą także odbywać się w biurze znajdującym się przy jednej z 

głównych ulic Pekinu. Usługi Biura świadczone są firmom i instytucjom z województwa pomorskiego.  

 

MSP na misji gospodarczej w Chinach 

W projekcie Pomorski Broker Eksportowy analizuje się potencjał eksportowy msp, a firmy mające 

możliwości rozpoczęcia lub rozwijania takiej działalności, mogą skorzystać z dofinansowania na udział 

w zagranicznych wydarzeniach gospodarczych (targi, misje). Ostatnia misja do Chin 

współorganizowana z Biurem Pomorskim w Pekinie zebrała 12 firm z branży stoczniowej, spożywczej 

i chemicznej. Ich przedstawiciele spotkali się  z chińskimi przedsiębiorcami oraz samorządowcami, 

wzięli udział w wizytach w fabrykach i poznali ich „know-how”. „Dla nas misja do Chin to możliwość 

poszerzenia wiedzy o stosowanych rozwiązaniach w tamtejszej branży okrętowej, a także zakup 

specjalistycznych komponentów od wiarygodnych producentów, którzy stosują podobne instalacje do 

naszych. Jeśli chodzi o eksport to my oferujemy duże urządzenia, np. całe komory. Korespondujemy z 

chińskimi przedsiębiorcami, jeśli zdecydujemy się na współpracę, to na pewno zgłosimy się o pomoc. 

Chiny to bardzo konkurencyjny rynek, dlatego możliwość skorzystania z doświadczenia handlowego 

Biura Pomorskiego jest dużym ułatwieniem.” – tak o misji opowiada Kamil Szatkowski, Manager ds. 

Sprzedaży i Marketingu w firmie PRODMOREX. Każdy z przedsiębiorców ze względu na odmienną 

branżę, zaplecze eksportowe oraz doświadczenie wyznaczył sobie inne cele handlowe.  „Jedną z 

naszych specjalizacji jest produkcja aparatury do pobierania prób analitycznych e-liquidów do 

papierosów elektronicznych. Jest to niezbędna aparatura do przeprowadzenia badania e-liquidów w 

celu ich zarejestrowania. Rynek chiński jest największym producentem na świecie tego typu wyrobów, 

a tym samym to najbardziej obiecujący odbiorca naszych aparatów. Dzięki współpracy z Biurem 

Pomorskim mamy nadzieję, nawiązać współpracę z wiarygodnymi kontrahentami, zainteresowanymi 

naszą technologią”. – relacjonuje Łukasz Guzik, Dyrektor Działu Handlowego, Laboratorium Analiz 

Chemicznych Spark-Lab. Chiński rynek przyciągnął również bardziej tradycyjne branże – „Jesteśmy 

doświadczonym eksporterem, do tej pory polskie produkty runa leśnego goszczą wśród amerykańskiej 

polonii i na rynku niemieckim. Uczestnictwo w programie PBE i misja do Chin to nasze pierwsze kroki 
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w zapoznawaniu się ze specyfiką tak odmiennego rynku i określeniem potencjału eksportowego. 

Komunikujemy się z poznanymi podczas misji osobami, na poważne deklaracje potrzeba jednak 

czasu.” – mówi Ewa Szulc, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Nasza Chata. 

Dlaczego Pomorskie stawia na Chiny? 

Relacje z Państwem Środka od lat przynoszą korzyści handlowe, począwszy do lat 50’ i Chińsko-

Polskiego Towarzystwa Okrętowego – Chipolbrok, aż do czasów dzisiejszych i bezpośrednich połączeń 

kontenerowych Portu Gdańsk z Chinami, 60 punktów franczyzowych biżuterii z bursztynu firmy S&A i 

podboju chińskiego rynku ekskluzywnych jachtów przez Sunreef Yachts. Ważność współpracy z 

Pomorzem podkreśla fakt umieszczenia chińskiej ambasady w Gdańsku (drugie przedstawicielstwo 

mieści się w Warszawie). Mimo wieloletnich relacji gospodarczych, rynek ten, zwłaszcza dla MSP 

pozostaje dużym wyzwaniem, również pod względem kulturowym. Sprawdzenie certyfikatów 

jakościowych, licencji eksportowych, a także weryfikacja dokumentów (z uwagi na używanie 

odmiennych liter) jest nie lada wyzwaniem. Chiny zajmują powierzchnię 9 mln km², czyli są aż o 30 

razy większe od Polski, dzielą się na 219 strefy ekonomiczne i 11 stref wolnocłowych, a każda z nich 

posiada odmienne regulacje. Zainteresowane firmy mogą uzyskać wsparcie w działaniach 

eksportowych kontaktując się bezpośrednio z  Pomorskim Biurem w Chinach, albo korzystając z 

informacji na stronie internetowej www.biuropomorskie.pl, czy zapisując się do newslettera. 

Biuro Pomorskie w Chinach 

Od 2017 roku świadczy usługi w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy (np. weryfikacja 

partnerów handlowych). Rekomenduje i wspiera uczestnictwo pomorskich firm na targach w 

Chinach, pomaga w organizacji delegacji państwowych, a także spotkań między pomorskimi a 

chińskimi uczelniami, instytucjami kultury, oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu. Więcej informacji o 

działalności biura i bieżące wiadomości o gospodarczej sytuacji Chin na stronie: 

http://www.biuropomorskie.pl/ 

Pomorski Broker Eksportowy  

Projekt partnerski wspierający aktywność eksportową pomorskich firm z sektora MSP, realizowany 

przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, 

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. 14 Brokerów Eksportowych analizuje potencjał handlowy 

zainteresowanych przedsiębiorstw, firmy spełniające wymagania mogą skorzystać z dofinansowania 

do 85% na udział w zagranicznych wydarzeniach gospodarczych (targi, misje) organizowanych w 

ramach projektu. Firmy mogą uczestniczyć w bezpłatnych konferencjach i seminariach 

informacyjnych. Projekt będzie realizowany do 2023 roku. Więcej informacji na stronie: 

http://brokereksportowy.pl/pl/  

kontakt w Agencji Rozwoju Pomorza 

Emilia Drozd-Kochanowicz, Kierownik Sekcji Projektowej 

Tel.: 58 32 33 201 , Emilia.Drozd- Kochanowicz@arp.gda.pl  

 
Aleksandra Harasiuk, Broker Eksportowy, ARP 
Tel.: 609 000 250, Aleksandra.Harasiuk@arp.gda.pl  
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