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Od sztucznej inteligencji po farmację: dolnośląskie
przedsiębiorstwa oferują duży potencjał współpracy
Od sztucznej inteligencji po logistykę, od
technologii informacyjno-komunikacyjnych po
przemysł lotniczy i kosmiczny, od
budownictwa maszyn po farmację:
województwo dolnośląskie zbiera punkty jako
lokalizacja gospodarcza o różnorodnym
potencjale. Dolnośląska Agencja Współpracy
Gospodarczej zorganizowała podróż do
Berlina i Saksonii, podczas której w dniach od
24 do 27 października dolnośląskie
przedsiębiorstwa mogły się zaprezentować
potencjalnym kooperantom z Niemiec.
Program rozpoczęto w Domu Ludwiga
Erharda w Berlinie wystąpieniem
dolnośląskiego przedsiębiorstwa
projektowego Neurosoft zajmującego się
sztuczną inteligencją oraz firmy logistycznej
PHU Ritex, które opowiedziały o swoich
pozytywnych doświadczeniach na rynku
niemieckim. Oprócz tego podczas giełdy
kooperacyjnej następujący polscy
przedsiębiorcy zaprezentowali się z myślą o
nawiązaniu ewentualnej współpracy ze
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stroną niemiecką:
INVEST-PARK: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” (WSSE) jest
największą i najszybciej rozwijającą się strefą przemysłową w Polsce. Oferuje ulgi podatkowe
wynoszące między 25 a 55 procent kosztów inwestycyjnych lub kosztów poniesionych na
zatrudnienie pracowników. Swoje siedziby założyło tu już 200 przedsiębiorstw, zwłaszcza z branży
motoryzacyjnej, AGD i artykułów spożywczych.
IMPULS: przedsiębiorstwo to produkuje środki do dezynfekcji i preparaty czyszczące na bazie
peroksydu, które stosuje się w celu poprawy leczenia komplikacji występujących u chorych na
cukrzycę (np. ciężko gojące się rany). Obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad procedurą, za
pomocą której ze skorupek jaj będzie można uzyskać substancje farmaceutyczne, takie jak kolagen
i kwas hialuronowy.
Scanway: ta młoda firma specjalizuje się w grawerowaniu laserowym oraz cięciu i spawaniu
laserowym, które są wykorzystywane w niemalże wszystkich dziedzinach przemysłu.

FIAB: przedsiębiorstwo o szwedzkich korzeniach mające swoją siedzibę w Pietrzykowicach koło
Wrocławia jest światowym liderem w zakresie zgrzewarek wysokiej częstotliwości.
Myzer: przedsiębiorstwo zajmujące się budową maszyn specjalizuje się w opracowywaniu
rozwiązań dla przemysłu i intralogistyce obejmującej systemy transportowe i regałowe.
Mariusz Sinior z Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zaprezentował pokrótce w Domu
Ludwiga Erharda potencjał gospodarczy Dolnego Śląska. Adam Formanek, kierownik projektu inicjatywy
networkingowej „LOOKOUT” związku Gospodarki Informatycznej i Internetowej Berlina i Brandenburgii
SIBB objaśnił, jakie możliwości kooperacyjne mają polskie i niemieckie przedsiębiorstwa z branży
technologii informacyjno-komunikacyjnej i jakie zalety wynikają z networkingu tejże branży.
Po udanym pierwszym dniu polscy przedsiębiorcy zwiedzili w środę zakłady i instytucje gospodarcze
Berlina, gdzie mogli się zaprezentować jako potencjalni partnerzy i nawiązać wartościowe kontakty.
Program kontynuowano w czwartek i piątek podczas wizyty w Saksonii. Również w regionie
metropolitalnym Drezna polscy przedstawiciele mieli okazję do poznania potencjalnych kooperantów i
partnerów handlowych.

Centrum powitalne Berlin proponuje nową ofertę doradczą dla przybyłych Polaków. W przyszłości co drugi
czwartek, zawsze w godzinach od 10 do 17 dyżur pełnić będzie doradca sieci...
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