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Zapraszamy do zapoznania się z czwartym wydaniem newslettera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dla branży
biotechnologicznej i farmaceutycznej.

Branżowy Program Promocji
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. realizuje branżowy program promocji biotechnologii i
farmacji, którego celem jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe,
wpisujące się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania realizowane w
ramach niniejszego zadania skierowane są na promocję branży biotechnologii i farmacji, jako całości
sektora.
W ramach realizacji programu do końca 2019 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje stoiska
informacyjno-promocyjne podczas 12 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 5 krajach.
Na zorganizowanych stoiskach polskie ﬁrmy będą miały możliwość prezentacji ofert, ﬁlmów reklamowych
oraz spotkań z kontrahentami. Dodatkowo obsługa stoiska narodowego udzielać będzie zwiedzającym
informacji o stoiskach polskich ﬁrm, będących wystawcami na danych targach.
Realizacja programu BRAND odbywa się w ramach poddziałania 3.3.2: Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój i jest przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Wszystkie działania Agencji dla przedsiębiorców są bezpłatne.
Więcej szczegółów o programie dostępne jest pod adresem: polish-biotech.com
Aktualności
Promocja sektorów biotechnologicznego i farmaceutycznego na rynku indyjskim - targi CPhI
India 2018
Polskie ﬁrmy farmaceutyczne nagrodzone przez PAIH
PAIH wspiera polską biotechnologię
Polskie Mosty Technologiczne - prezentacja programu
Nadchodzące wydarzenia
14-16 lutego 2019 r. India Pharma, Gandhinagar, Gujarat, Indie
2-4 kwietnia 2019 r. IPhEB CPhl / Pharma, Sankt Petersburg, Rosja
17-19 kwietnia 2019 r. Middle East Pharma Cold Chain Congress, Dubaj, ZEA
W mediach
Polska na CPhI India 2018
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PAIH: rynek indyjski jest atrakcyjny dla polskich ﬁrm biotechnologicznych
Czy biotechnologia 2.0 jest szansą dla polskiej nauki i gospodarki?
Polski HealthTech wkracza do Danii
Rząd stawia na rozwój biotechnologii. Na wsparcie tego sektora traﬁ kilkaset milionów złotych
Tadeusz Pietrucha: Czas zaistnieć w globalnej biotechnologii
Polish Investment & Trade Agency takes part in CPhI & P-MEC India
The Polish Investment and Trade Agency at CPhI and P-MEC India 2018
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