6 CZERWCA 2017
PTAK WARSAW EXPO

CYKL WARSZTATÓW W RAMACH
TARGÓW CHINA HOMELIFE SHOW

PLAN WARSZTATÓW

BEZCENNA WIEDZA DLA IMPORTERÓW
„Współpraca handlowa z Chinami” to cykl warsztatów, które odbędą się podczas tegorocznych targów China
Homelife Show dnia 6 czerwca 2017 w godzinach 11.00-16.00. Dzięki nim, zarówno mniej jak i bardziej doświadczeni importerzy, będą mogli się dowiedzieć, jak skutecznie sprowadzać towar z Chin, jak poradzić sobie
z kontrolą jakości, jak uniknąć nieporozumień na tle kulturowym i zabezpieczyć ryzyko kursowe, a także jak
zoptymalizować koszty transportu.

11.00-14.30 SESJE PANELOWE
11.00-12.00 PANEL I: IMPORT Z CHIN
- Jak bezpiecznie kupować w Chinach? Zagrożenia i pułapki w imporcie
(Paulina Kiełbus-Jania)
- Krok po kroku – procedura importu z Chin (Wojciech Froelich)
- Jak uniknąć ryzyka, czyli co importer wiedzieć powinien (Piotr Canowiecki)

12.00-12.15 PRZERWA KAWOWA
12.15-13.15 PANEL II: ASPEKTY KULTUROWE I KONTROLA JAKOŚCI
- Jak bezpiecznie importować z Chin? Kontrola jakości towaru w Chinach – narzędzie ograniczające ryzyko
otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem  (Mariola Bańdo Szwaj)
- Aspekty kulturowe w procesie negocjacji i budowanie kontraktu (Michał Korol)
- Biznes w Chinach. Czy różnice kulturowe są istotną przeszkodą? (Artur Jadeszko)

13.15-13.30 PRZERWA KAWOWA
13.30-14.30 PANEL III: LOGISTYKA I TRANSPORT
- Podstawowe zagadnienia związane z organizacją importu (Marcin Jarzęcki)
- Import z Chin szybciej, taniej, prościej: kwestie celne (Maciej Ramotowski)
- Transport lotniczy (Paweł Gliński)
- Jak zabezpieczyć ryzyko kursowe (Piotr Łukasiński)

14.30 ZAKOŃCZENIE PRELEKCJI I NETWORKING

PRELEGENCI

PAULINA KIEŁBUS-JANIA
Dziennikarz, politolog, ekspert w dziedzinie importu z Chin. Współtworzy pierwszy i największy w Polsce serwis b2b dla importerów z Chin – BigChina.pl. Od 2009 roku Prezes Zarządu
Spółki BigChina, której misją jest wsparcie biznesu na linii Polska-Chiny. Posiada szerokie
doświadczenie w imporcie z Chin oraz kontaktach z chińskimi partnerami. Nadzoruje realizację zleceń importowych dla klientów BigChina, pełni także funkcję doradcy w relacjach
handlowych kilkudziesięciu polskich firm prowadzących interesy z Państwem Środka.
Od 7 lat dzieli się swoją wiedzą w ramach prowadzonych prelekcji, szkoleń i konferencji
branżowych, a także publikacji i opinii udzielanych na łamach mediów.

WOJCIECH FROELICH
Key Account Manager w firmie Morska Agencja Gdynia. Koordynator i współtwórca serwisu
Drobnicamorska.pl, oferującego import oraz eksport ładunków drobnicowych
w relacjach na całym świecie. Ekspert w dziedzinie procedur importowych z Chin.
Z branżą TSL związany od 6 lat.

PIOTR CANOWIECKI
Współzałożyciel serwisu ChinskiRaport.pl, który pozwala w 48 godzin sprawdzić wiarygodność kontrahenta biznesowego z Chin. Współzałożyciel serwisu ExamineChina.com świadczącego usługi tego samego typu dla klientów na całym świecie. Posiada ponad 10- letnie
doświadczenie w imporcie z Chin. Prowadził wiele szkoleń i prelekcji na temat bezpiecznego
handlu z Chinami, doradzał setkom klientów od jednoosobowych importerów
po międzynarodowe korporacje.

MARIOLA BAŃDO SZWAJ
Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa handlu z Chinami, handlu zagranicznego, a w szczególności importu z Chin, kontroli jakości, wiarygodności firm chińskich. Absolwentka
Wydziału Ekonomiki Transportu, Kierunek Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim.
Jest jednym z pierwszych w Polsce absolwentów dwuletnich podyplomowych studiów menadżerskich MBA. Dyrektor spółki VERICO Experts Sp. z o.o., którą współtworzyła w 2002 r.
Od 15 lat zajmuje przeprowadzeniem transakcji importowych z Chin, doradztwem w zakresie
handlu zagranicznego. Posiada unikatową wiedzę na temat kontroli jakości, którą zdobyła
pracując wcześniej w firmie kontrolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu importu z Chin.

PRELEGENCI

MICHAŁ KOROL
Ekonomista i przedsiębiorca działający na rynku od 20 lat w branży FMCG. Od 2002 roku do
dziś zarządza przedsiębiorstwem Korolexport zajmujący się wspieraniem i doradztwem w
zakresie eksportu do krajów UE i Azji. Postępująca globalizacja oraz zacieśniająca się współpraca firm polskich i azjatyckich spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania
aspektami kulturowymi w prowadzeniu biznesu. Podczas panelu na targach China Homelife
2017 postara się przybliżyć uczestnikom dwa klasyczne podejścia negocjacyjne: protransakcyjne oraz propersonalne.

ARTUR JADESZKO
Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1993 roku, związany jest
z branżą logistyczną. W trakcie jej rozwoju zajmował się problematyką wymiany towarowej
z zagranicą, podatku VAT z tytułu importu, cłem, składami i magazynami celnymi. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Celnej w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki, gdzie uczestniczył
w wielu projektach realizowanych przy współudziale Izby Celnej w Gdyni oraz Ministerstwa
Finansów. Jest autorem publikacji prasowych poświęconych tematyce logistycznej oraz koncepcji i pierwszego wdrożenia procedur uproszczonych na morskim przejściu granicznym,
które zrewolucjonizowało obsługę ładunków w polskich portach. Od 2006 roku związany
z ATC Cargo S.A., obecnie jako Prezes Zarządu. W swoich codziennych obowiązkach, poza
bieżącym zarządzaniem Spółką, odpowiedzialny jest za politykę marketingową firmy oraz
strategię jej rozwoju.

MARCIN JARZĘCKI
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie
Łódzkim. Autor pracy dyplomowej poświęconej analizie zwiększenia atrakcyjności systemu
transportu publicznego. Od 2011 roku związany z branżą TSL, zaangażowany w aktywną
sprzedaż usług logistycznych oraz promocję spółki na polskim rynku. Koordynator Projektu
Stażowego „Szansa na Etat”, inicjator działań integrujących pracę w zespole oraz opiekun
nad postępowaniami przetargowymi.

MACIEJ RAMOTOWSKI
Dyrektor zarządzający spółkami Gerlach Sp. z o.o. oraz Gerlach Zolldienste GmbH. Ukończył
studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej
związany z branżą logistyczną, w ostatnich latach zorientowany na tematykę celną i zagadnienia związane z obrotem międzynarodowym towarów. Odpowiedzialny za współpracę
z globalnymi koncernami, którym doradza w zakresie rozwiązań celnych i optymalizacji łańcucha dostaw.  

PRELEGENCI

PAWEŁ GLIŃSKI
Od 13 lat w branży transportowej na stanowiskach operacyjnych i handlowych. Specjalizuje
się w transporcie morskim. Posiada duże doświadczenie jeśli chodzi o wysyłki pełnokontenerowe oraz drobnicowe nie tylko na kierunku chińskim, ale z / do każdego portu na świecie. Obecnie w firmie Broekman Logistics, która dzięki sieci biur w Chinach, Indiach, Belgii,
Holandii, Czechach oraz sieci agentów na całym świecie, jest w stanie zorganizować każdy
rodzaj transportu w dowolnej relacji.

PIOTR ŁUKASIŃSKI
Head of Sales w DobryKurs.pl - posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów
biznesowych w międzynarodowych instytucjach finansowych. Absolwent Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, laureat konkursów forexowych, pasjonat mechanizmów rządzących
rynkami finansowymi. DobryKurs.pl, jako Krajowa Instytucja Płatnicza nadzorowana przez
KNF, pomaga importerom i eksporterom zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, dokonać przekazów walutowych do praktycznie wszystkich krajów na świecie oraz ułożyć przepływy walutowe w czasie.

PATRYCJA PENDRAKOWSKA
Absolwentka sinologii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i na Ludwig Maximilians
Universität w Monachium. Od 2015 roku ekspert Centrum Studiów Polska-Azja do spraw
chińskich, gdzie zajmuje się problematyką Nowego Jedwabnego Szlaku, inicjatywą „16+1”
oraz współpracą handlową z Chinami. Od 2017 roku pełni funkcję prezesa think tanku Centrum Studiów Polska-Azja, gdzie prowadzi projekty związane z krajami Dalekiego Wschodu.
W 2016 roku współzałożyła wydawnictwo Asian Century, które publikuje książki dotyczące
Azji i geopolityki. Obecnie kończy dwie prace magisterskie związane z Chinami na Etnologii i
Antropologii Kultury oraz na Prawie Finansowym na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości otrzymała stypendia naukowe na seminaria i badania w Polsce, Niemczech, Hiszpanii
i Chinach. Była redaktorka TVN24 i wolontariusz w dziale misji PAH. Płynnie posługuje się
językiem angielskim, niemieckim, chińskim i francuskim.

