
Misja do 
KAZACHSTANU  

XIX Międzynarodowa Wystawa Przemysłu 
Spożywczego 

„InterFood Astana 2017”   
29maja-1czerwca 2017 



INFORMACJE O IZBIE 
 

Polsko Kazachstańska Izba Handlowo - Przemysłowa istnieje od 
2008r. Cele  Izby:  pomoc  w  nawiązywaniu wzajemnych  
kontaktów  pomiędzy firmami  i  instytucjami,  w  Polsce  i  na 
rynku w Kazachstanie, reprezentowanie interesów  firm  wobec  
władz  Republiki Kazachstanu,  udzielanie  informacji, 
doradztwo,  organizowanie  współpracy gospodarczej  w  tym  
misji, organizowanie  targów,  seminariów, wystaw i innych 
imprez promocyjnych. Izba współpracuje z polskimi i 
kazachskimi placówkami  dyplomatycznymi,  organami 
administracji  rządowej,  samorządowej  i gospodarczej  w  Polsce  
i  w  Kazachstanie. Jesteśmy  członkiem Polsko-Kazachstańskiej  
Komisji  Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. 



Szanowni Państwo! 
 

• Serdecznie zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do 
Kazachstanu w dniach 29maja-1czerwca 2017.  

• Misja odbędzie się podczas trwania międzynarodowych 
targów branży przemysłu spożywczego XIX edycji 
Kazachstańskiej Międzynarodowej Wystawy 
InterFood Astana 2017”.  

 



InterFood Astana 2017 

• Artykuły żywnościowe; Suplementy diety i ingredienty; 
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe, herbata, kawa; 
Sprzęt do produkcji artykułów żywnościowych, 
napojów, opakowań; Technologie ds. opakowań; 
Sprzęt chłodniczy i handlowy; Sprzęt dla przemysłu 
spożywczego;Sprzęt dla supermarketów, kawiarni, 
barów i restauracji; 

 

• Powierzchnia wystawiennicza: 1650 mkw.  

• Liczba odwiedzających: 3 348  

• Liczba państw uczestniczących: 14 

 



Partnerzy:  
 

• Międzynarodowa wystawa przemysłu spożywczego 
WorldFood Kazakhstan  

• Międzynarodowa wystawa opakowań KazUpack  

• Międzynarodowa wystawa „Wszystko dla hoteli, 
restauracji, supermarketów” Horex  

 



PAKIET PLATYNOWY 

• Przelot na trasie WARSZAWA-ASTANA-WARSZAWA;  

• Zakwaterowanie w hotelu **** w pokojach jednoosobowych wraz ze 
śniadaniami; 

• Catering wg programu; tłumacz; usługi logistyczne; 

• Karty wstępu na targi InterFood Astana 2017; 

• Udział w spotkaniach matchmakingowych i branżowych; 

• Spotkania dedykowane dla firmy z wybranymi partnerami 
kazachskimi; 

• Udział w spotkaniach oficjalnych zorganizowanych przez Izbę w 
Kazachstanie 

• Udział w spotkaniach z instytucjami otoczenia biznesu    

 

CENA PAKIETU: 9700 netto za uczestnika 

 



PAKIET ZŁOTY 
 

• Przelot na trasie WARSZAWA-ASTANA-WARSZAWA;  

• Zakwaterowanie w hotelu **** w pokojach jednoosobowych wraz ze 
śniadaniami; 

• Catering wg programu; tłumacza; usługi logistyczne; 

• Karty wstępu na targi InterFood Kazakhstan 2017; 

• Udział w spotkaniach matchmakingowych i branżowych;   

 

CENA PAKIETU: 8.900 netto za uczestnika 



PAKIET SREBRNY 

• Prezentacja firmy na targach przez profesjonalną dedykowaną 
hostessę; 

• Pozyskanie przez hostessę kontaktów handlowych spośród firm 
wystawienniczych; 

 

CENA PAKIETU: 4.800 netto za firmę 



Kontakt: 

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa  

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa 

tel/fax: + 48 22 630 97 82  

tel: + 48 22 630 96 53 

 

Ewelina Gądek  
ewelina.gadek@pkihp.pl 
tel: +48 501 510 904 


