Misja do KAZACHSTANU

Atyrau Oil&Gas Kazakhstan 2017
10-13 kwietnia, Atyrau

Szanowni Państwo,




Serdecznie zapraszamy do udziału w
organizowanej przez Izbę misji gospodarczej
do Kazachstanu w dniach 10-13 kwietnia
2017 roku
Misja
odbędzie
się
podczas
trwania
międzynarodowych
targów
przemysłu
naftowego i gazowego

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. Nasz
przedstawiciel
zasiada
w
Polsko-Kazachstańskiej
Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Targi w 2016 roku:






Około 100 firm uczestników m.in. z
Kazachstanu, Rosji, Norwegii, Azerbejdżanu,
Chin oraz Polski
Powierzchnia wystawy – 1369 m2
Liczba państw uczestniczących – 11
W 2016 roku wystawę odwiedziło 1879
ekspertów

Atyrau Oil&Gas 2017 to:












Wydobycie i przetwarzanie ropy i gazu
Sprzęt w przemyśle naftowym i gazowym
Transport ropy i gazu
Spawanie w przemyśle naftowym i gazowym
Pokrycia – przeciwrdzewne pokrycia rur
Inżynieria i consulting
Usługi geofizyczne
Ochrona środowiska
Obsługa złóż ropy i gazu
Bezpieczeństwo ekologiczne
Środki ochrony indywidualnej i przemysłowej

Patronat nad imprezą








Ministerstwo Energetyki Republiki Kazachstanu
Akimat Obwodu Atyrauskiego
KazMunajGaz S.A.
Związek firm serwisowych Kazachstanu KazService
Tengizchevroil
AYACOM

Dlaczego Atyrau Oil&Gas
Główne złoża Kazachstanu znajdują się na terytorium Obwodu
Atyrauskiego:
 Złoże Kaszagan - znajduje się w północnej części Morza
Kaspijskiego, na wodach terytorialnych Kazachstanu i zajmuje
powierzchnię 75km x 45km. Zapasy geologiczne ropy na
złożu są oceniane na około 4,5 miliarda ton.
 Złoże Tengizskie – znajduje się w Obwodzie Atyrauskim, 350
km na południowy wschód od miasta Atyrau. Jest to
najgłębsze na świecie złoże-supergigant, którego górny
roponośny kolektor zalega na głębokości około 4000 metrów.

Dlaczego Atyrau Oil&Gas






Miasto Atyrau – „Stolica ropy” Kazachstanu, członek
Światowego Partnerstwa Miast Energetycznych
(WECP, The World Energy Cities Partnership), które
zrzesza 18 stolic ropy różnych państw.
W Obwodzie Atyrauskim pracuje ponad 600
średnich i dużych przedsiębiorstw, których udział w
produkcji przemysłowej państwa wynosi około 24%,
z czego ponad 30% przy udziale kapitału
zagranicznego.
Inwestycje w kapitał w 2015 roku wyniosły około
18,5 miliarda złotych, z czego ponad połowa to
inwestycje zagraniczne.

Wersja Atyrau
10-13 kwietnia,














10-13 kwietnia, Atyrau

Wylot z Warszawy10 kwietnia godz. 12:40 ; powrót: 13kwietnia lądowanie godz.16:25 w Warszawie

Przelot na trasie WARSZAWA-Amsterdam-ATYRAU-Amsterdam-WARSZAWA;
Zakwaterowanie w hotelu **** w pokojach jednoosobowych wraz ze
śniadaniami;
Catering wg programu; tłumacz; usługi logistyczne;
Karty wstępu na targi;
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: 11.800 netto za uczestnika

Wersja- Atyrau
8-14 kwietnia,














8-14 kwietnia, Atyrau

wylot z W-wy 08.kwietnia 2017 godz.22:55 ; powrót 14 kwietnia :godz.11:50 lądowanie w Warszawie

Przelot na trasie WARSZAWA-Moskwa-ATYRAU-Moskwa-WARSZAWA;
Zakwaterowanie w hotelu **** w pokojach jednoosobowych wraz ze
śniadaniami;
Catering wg programu; tłumacz; usługi logistyczne;
Karty wstępu na targi;
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: 10.700 netto za uczestnika

ZAPRASZAMY NA TARGI!

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
tel: + 48 22 630 96 53
e-mail: prezes@pkihp.pl, ewelina.gadek@pkihp.pl,
j.kozlowski@pkihp.pl
www.pkihp.pl

