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Promocja eksportu
(szczególnie MŚP)

Wsparcie inwestycji polskich 
za granicą
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Wsparcie napływu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych do Polski 

Dostarczanie biznesowi 
informacji 

ekonomiczno - handlowych

Promocja 
polskich branż
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POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

POD SKRZYDŁAMI USTAWY OD 18.08.2017 r. 

Organizacja wydarzeń 
promocyjnych

Działalność
wydawnicza

USTAWA 
O POLSKIEJ AGENCJI INWESTYCJI I HANDLU: 

PAIH punktem pierwszego kontaktu 
oraz źródłem kompleksowej wiedzy 

dla eksportera i inwestora 

Wsparcie inwestycji 
polskich w Polsce
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Wyzwania dla polskich eksporterów na rynkach zagranicznych 

• Konkurencyjność zagranicznych rynków

• Nasycenie rynków

• Brak lub małe doświadczenie w budowaniu międzynarodowych 
kanałów dystrybucji

• Problem z weryfikacją potencjalnego partnera biznesowego

• Brak informacji na temat warunków panujących na rynku 

• Brak wykwalifikowanej kadry managerskiej mającej doświadczenie 
zarządcze na rynkach międzynarodowych

• Wysokie koszty wejścia na rynek. Brak wiedzy na temat prawnych 
regulacji, zasad działania handlu i dystrybucji. 

• Brak informacji dotyczących regulacji i procedur eksportowych
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Zagraniczne Biura Handlowe na świecie
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Zadania Zagranicznych Biur 
Handlowych: 

Zagraniczne Biura Handlowe

• Bezpieczne wejście na rynek

• Zarządzanie informacją gospodarczą, 
definiowane strategicznych segmentów 
rynku

• Opieka managera projektu, pomoc 
w przygotowaniu oferty

• B2B, poszukiwanie partnerów biznesowych

• Doradztwo lokalizacyjne; Wizyty studyjne

• Promocja, targi, konferencje

• Dostęp do instrumentów wsparcia Grupy PFR

• Coworking w wybranych lokalizacjach
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Unikatowa usługa PAIH dla polskich inwestorów zagranicznych:

Etap 2 - finansowanie projektu:
~ Doradztwo z zakresu instrumentów 

wsparcia Grupy PFR

Wsparcie dedykowanego Country Managera 

Etap 3 - implementacja projektu:
~ Wizyty lokalizacyjne zagranicą;
~ Współpraca z ZBH
~ Coworking

Etap 1 - strategia:
~ Budowanie market entry;
~ Market intelligence;
~ Doradztwo lokalizacyjne.

Etap 4 - after care:
~ Budowanie relacji z firmą
~ Wsparcie public relations

Etap 5 - nowy projekt:
~ Wsparcie w rozwoju

Kompleksowe doradztwo lokalizacyjne;

Bezpośrednie wsparcie na rynkach zagranicznych - opieka ZBH, wizyty lokalizacyjne managerów PAIH z firmami;

Edukacja - warsztaty inwestycyjne dla polskich firm zainteresowanych ekspansją.

Ścieżka doradztwa  

WSPARCIE ZAGRANICZNEJ EKSPANSJI

IMPLEMENTACJA INWESTYCJI ZA GRANICĄ 



Dziękujemy za uwagę

Nadia Bouacid

Project Manager  
Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Nadia.bouacid@paih.gov.pl


