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5 czerwca 2014 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w5 czerwca 2014 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w

Warszawie odbyła się konferencja „Rynek poligraficzny i opakowańWarszawie odbyła się konferencja „Rynek poligraficzny i opakowań

z nadrukiem w Polsce” objęta patronatem Ministerstwa Gospodarkiz nadrukiem w Polsce” objęta patronatem Ministerstwa Gospodarki

oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczasoraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas

spotkania ogłoszono wyniki najnowszego raportu poligraficznegospotkania ogłoszono wyniki najnowszego raportu poligraficznego

opracowanego przez KPMG w Polsce. Badanie zrealizowano wopracowanego przez KPMG w Polsce. Badanie zrealizowano w

ramach projektu „Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii” podramach projektu „Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii” pod

patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki –patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki –

Pana Janusza Piechocińskiego.Pana Janusza Piechocińskiego.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać stanowiska ekspertówUczestnicy konferencji mieli okazję poznać stanowiska ekspertów

wobec wyzwań, przed jakimi stoi współczesna poligrafia.wobec wyzwań, przed jakimi stoi współczesna poligrafia.

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu wJerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w

Ministerstwie Gospodarki, przedstawił możliwości wsparciaMinisterstwie Gospodarki, przedstawił możliwości wsparcia

przedsiębiorstw w ich ekspansji na rynki zagraniczne. Jakub Moskal,przedsiębiorstw w ich ekspansji na rynki zagraniczne. Jakub Moskal,

Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów,Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów,

zaprezentował ofertę PARP w ramach nowej perspektywyzaprezentował ofertę PARP w ramach nowej perspektywy

finansowej. Tematyka konferencji spotkała się z dużymfinansowej. Tematyka konferencji spotkała się z dużym

zainteresowaniem, o czym mogła świadczyć wysoka frekwencjazainteresowaniem, o czym mogła świadczyć wysoka frekwencja

wśród gości.wśród gości.

Zapraszamy do zapoznania się z samym badaniem orazZapraszamy do zapoznania się z samym badaniem oraz
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materiałami multimedialnymi przekazanymi przez prelegentówmateriałami multimedialnymi przekazanymi przez prelegentów

konferencji.konferencji.

Polsko-angielską wersję raportu wraz z prezentacjamiPolsko-angielską wersję raportu wraz z prezentacjami

zamieszczono poniżejzamieszczono poniżej

Pliki do pobraniaPliki do pobrania
"Produkcja mediów, klucz do zmian" 1/3 "Produkcja mediów, klucz do zmian" 1/3 pdf, 6.65 MB,pdf, 6.65 MB,
06.06.201406.06.2014

"Produkcja mediów, klucz do zmian" 2/3 "Produkcja mediów, klucz do zmian" 2/3 pdf, 13.45 MB,pdf, 13.45 MB,
06.06.201406.06.2014

"Produkcja mediów, klucz do zmian" 3/3 "Produkcja mediów, klucz do zmian" 3/3 pdf, 10.42 MB,pdf, 10.42 MB,
06.06.201406.06.2014

Oferta PARP dla przedsiębiorstw w okresie programowaniaOferta PARP dla przedsiębiorstw w okresie programowania
2014-2020 na przykładzie działań planowanych do realizacji w2014-2020 na przykładzie działań planowanych do realizacji w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój" ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój" pdf,pdf,
842.54 KB, 10.06.2014842.54 KB, 10.06.2014

"ECMA - Głos Europejskiego Przemysłu Opakowań"ECMA - Głos Europejskiego Przemysłu Opakowań
Kartonowych" Kartonowych" pdf, 1.48 MB, 10.06.2014pdf, 1.48 MB, 10.06.2014

"Prezentacja projektu LIFE+ 3xŚrodowisko - działania"Prezentacja projektu LIFE+ 3xŚrodowisko - działania
proekologiczne w MŚP" proekologiczne w MŚP" pdf, 212.24 KB, 10.06.2014pdf, 212.24 KB, 10.06.2014

"Opakowania kartonowe Made in Poland" "Opakowania kartonowe Made in Poland" pdf, 613.84 KB,pdf, 613.84 KB,
10.06.201410.06.2014

Andrzej Krzewina "Druk jako platforama dialogu" Andrzej Krzewina "Druk jako platforama dialogu" pdf, 5.03 MB,pdf, 5.03 MB,
10.06.201410.06.2014

"Globalne trendy w cyfrowej produkcji poligraficznej" "Globalne trendy w cyfrowej produkcji poligraficznej" pdf,pdf,
633.2 KB, 11.06.2014633.2 KB, 11.06.2014

"Printing Center - oprogramowanie dla drukarni, zakładów"Printing Center - oprogramowanie dla drukarni, zakładów
poligraficznych" - folder poligraficznych" - folder pdf, 1.02 MB, 11.06.2014pdf, 1.02 MB, 11.06.2014

"Printing Center - prezentacja e-usługi" "Printing Center - prezentacja e-usługi" , 11.65 MB,, 11.65 MB,
11.06.201411.06.2014

Raport "Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem wRaport "Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w
Polsce" 2014 Polsce" 2014 pdf, 14.4 MB, 10.07.2014pdf, 14.4 MB, 10.07.2014

Raport "Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem wRaport "Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w
Polsce" 2014 - wersja mobilna Polsce" 2014 - wersja mobilna pdf, 9.04 MB, 10.07.2014pdf, 9.04 MB, 10.07.2014

Opcje stronyOpcje strony

Poprzedni Poprzedni StronaStrona

http://bractwogutenberga.pl/download/3/15797/N7PrsentationPolen1-19.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15797/N7PrsentationPolen1-19.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15797/N7PrsentationPolen1-19.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15798/N7PrsentationPolen20-29.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15798/N7PrsentationPolen20-29.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15798/N7PrsentationPolen20-29.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15799/N7PrsentationPolen30-38.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15799/N7PrsentationPolen30-38.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15799/N7PrsentationPolen30-38.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15805/20140526NowaperspektywaPARPjm.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15805/20140526NowaperspektywaPARPjm.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15805/20140526NowaperspektywaPARPjm.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15805/20140526NowaperspektywaPARPjm.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15805/20140526NowaperspektywaPARPjm.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15806/AndreasBlaschke-PresentationABL05062014.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15806/AndreasBlaschke-PresentationABL05062014.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15806/AndreasBlaschke-PresentationABL05062014.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15807/LeszekNowaczyk-PrezentacjaWarszawa05062014.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15807/LeszekNowaczyk-PrezentacjaWarszawa05062014.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15807/LeszekNowaczyk-PrezentacjaWarszawa05062014.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15808/OlafKacperski-140605RynekOpakowanToSend.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15808/OlafKacperski-140605RynekOpakowanToSend.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15808/OlafKacperski-140605RynekOpakowanToSend.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15810/AndrzejKrzewinaDrukjakoplatformadialogu.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15810/AndrzejKrzewinaDrukjakoplatformadialogu.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15810/AndrzejKrzewinaDrukjakoplatformadialogu.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15812/RicohTomaszNazarukKPMGBractwoGutenberga5czerwca2014nawww.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15812/RicohTomaszNazarukKPMGBractwoGutenberga5czerwca2014nawww.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15812/RicohTomaszNazarukKPMGBractwoGutenberga5czerwca2014nawww.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15813/FolderA48strmail.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15813/FolderA48strmail.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15813/FolderA48strmail.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15814/Printing-Centerzopiseme-uslugi1.mp4
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15814/Printing-Centerzopiseme-uslugi1.mp4
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15814/Printing-Centerzopiseme-uslugi1.mp4
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15946/RPwPL20142.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15946/RPwPL20142.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15946/RPwPL20142.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15949/RPwPL20142.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15949/RPwPL20142.pdf
http://bractwogutenberga.pl/download/3/15949/RPwPL20142.pdf
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/6709,Kanclerz-Poslkiego-Bractwa-Kawalerow-Gutenberga-odznaczony-medalem-quotGloria-Ar.html
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/6709,Kanclerz-Poslkiego-Bractwa-Kawalerow-Gutenberga-odznaczony-medalem-quotGloria-Ar.html


Następny Następny StronaStrona

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/7571,Targi-Wydawcow-Katolickich.html
http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/7571,Targi-Wydawcow-Katolickich.html

