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Udział w IV Międzynarodowych Targach Wielobranżowych SWAITEX w Swakopmund, Namibia oraz w seminarium
Grupy Wyszehradzkiej
W dniach 13-15 października 2016 r. odbywały się w Swakopmund, w Namibii czwarte międzynarodowe targi
wielobranżowe SWAITEX, których głównym organizatorem jest Namibijska Izba Przemysłowo-Handlowa /NCCI/, Odział w
Swakopmund z udziałem WPHI w Johannesburgu – stoisko polskie.
Uroczyste otwarcie targów odbyło się w pierwszym dniu targów, 13 października br. Kraje Grupy Wyszehradzkiej reprezentowali p. Lubos
Vesely Kierownik Referatu Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Republiki Czeskiej w Pretorii oraz p. Andrzej Krężel, Kierownik WPHI.
Honorowych gości przywitał prezes NCCI oddział Swakopmund Paul T. Ndjambula, po czym głos zabrał patron targów, były burmistrz
Sawkopmund radny Juuso Kambueshe, który podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla miasta, a także prowincji i Namibii. CEO NCCI Tarah
Shaanika wskazał na dynamiczne działania, jakie podejmuje administracja prezydenta Namibii Hage Geingob, w szczególności w takich
sektorach jak energetyka, rolnictwo, turystyka, produkcja przemysłowa, rozwój infrastruktury. Przypomniał, że w dniach 8-9 listopada
odbędzie się w Windhoek konferencja promująca inwestycje w Namibii. Oﬁcjalnie targi otworzył minister industrializacji, handlu oraz
małych i średnich przedsiębiorstw Immanuekl Ngatjizeko, który w swoim wystąpieniu zwrócił także uwagę, iż w targach bierze udział
przedstawiciel Polski i Republiki Czeskiej. Podziękował za wsparcie, jaki nasze kraje udzielały Namibii w czasie walki o niepodległość, jak i
za udział w targach SWAITEX.
Również w pierwszym dniu targów odbyło się seminarium Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego Kierownik WPHI oraz Radca
Ekonomiczno-handlowy Republiki Czeskiej, zaprezentowali możliwości współpracy z naszymi krajami. Poinformowali przybyłych
przedstawicieli lokalnego biznesu oraz instytucji i organizacji przedsiębiorców o najważniejszych kierunkach wymiany handlowej pomiędzy
oboma krajami, a także o możliwościach zwiększenia współpracy dwustronnej i wielostronnej z krajami V4.
Polskie stoisko na SWAITEX stanowiło dużą atrakcję i przyciągało uwaga lokalnych biznesmenów.
Udało się osiągnąć sukces w zakresie promocji naszej oferty handlowej poprzez udostępnianie materiałów promocyjnych polskich ﬁrm z
sektora maszyn i urządzeń górniczych, z sektora maszyn i urządzeń rolniczych oraz polskiej żywności.



Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej w 2016 r. Po zmianach radców handlowych w 2015 roku,
współpraca w ramach V4 właściwie ustała. Dlatego, pomimo, iż w tym przypadku reprezentowane były dwa kraje, jest to spory sukces. Na
dzisiejszym spotkaniu radców V4 ustalone zostały wstępnie cztery wspólne działania w roku 2017.
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