
 

POLSKO - UKRAIŃSKIE CENTRUM GOSPODARCZE 

 

Szanowni Państwo!

Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze uprzejmie informuje, że w styczniu i w lutym 2023 r. planowana jest 
misja wyjazdowa do Ukrainy, której celem jest prowadzenie dalszych rozmów z przedstawicielami i zarządami ukraińskich sieci 
handlowych, dystrybucji i sprzedaży. Rozmowy te będą dotyczyły możliwości sprzedaży polskich produktów poprzez te sieci, kwestii 
dotyczących rozliczeń finansowych,  realizacji dostaw na teren Ukrainy i innych niezbędnych działań dotyczących realizacji 
bezpośredniej współpracy.

Zapraszamy do prezentowania swoich ofert, technologii, doświadczeń, możliwości – ale i potrzeb (np.
kapitałowych czy w zakresie zaopatrzenia własnego zakładu w półprodukty czy produkty z Ukrainy) na
bardzo obiecującym i perspektywicznym rynku ukraińskim, niezwykle bogatym w surowce i potencjał
gospodarczy, w ramach działania POLSKO-UKRAIŃSKIEGO CENTRUM GOSPODARCZEGO (w skrócie PUCG).

Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze jest międzynarodową platformą powiązań poziomych
współpracującą poprzez ośrodek PUCG z siedzibą w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym w
Puławach bezpośrednio z ukraińskimi miastami, firmami i organizacjami biznesowymi.

W ramach tych działań powstały profesjonalne kanały komunikacyjne pomiędzy Ukrainą i Polską /
Europą w których przepływają informacje gospodarcze, które stymulują modernizację Ukrainy w oparciu o
najnowsze technologie polskie, europejskie i światowe. Zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie
powstały bazy ofert, zamówień, potrzeb polskich i ukraińskich firm, będziemy również prezentowali w
Polsce próbki wybranych ukraińskich towarów i produktów.

Zapraszamy firmy z Polski zainteresowane uczestnictwem w programie PUCG, do których
moglibyśmy kierować spływające do nas z Ukrainy zamówienia na urządzenia, linie do produkcji, produkty.

Nie przewidujemy udziału w misji przedstawicieli firm, koszt udziału w misji i w dalszych pracach PUCG wynosi 1960 PLN netto.

Zgłoszenie Firmy do Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego

Firma .............................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................

Tel./Fax...............................................................................................................................................

Email ..................................................................................................................................................

Osoba do kontaktów / tel. ..................................................................................................................

Działalność Firmy ...............................................................................................................................
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Koordynator PUCG :                                                                                                       Podpis i stempel Firmy 
Czesław Rolla - Prezes Zarządu      
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