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26 maja 2015 roku podczas targów Poligrafia w Poznaniu, odbyła26 maja 2015 roku podczas targów Poligrafia w Poznaniu, odbyła

się konferencja „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem wsię konferencja „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w

Polsce” objęta patronatem Ministerstwa Gospodarki. PodczasPolsce” objęta patronatem Ministerstwa Gospodarki. 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.

Podczas konferencji zaprezentowano także środki i narzędziaPodczas konferencji zaprezentowano także środki i narzędzia

wsparcia ekpansji zagranicznej polskich przedsiebiorstw.wsparcia ekpansji zagranicznej polskich przedsiebiorstw.

Prelegentami byli:  Paweł Waliszewski - Główny Specjalista ds.Prelegentami byli:  Paweł Waliszewski - Główny Specjalista ds.

rynków zagranicznych COIE i Departamentu Gospodarki Urzędurynków zagranicznych COIE i Departamentu Gospodarki Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, KatarzynaMarszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Katarzyna

Dworska-Marcinkowska – Zastępca Dyrektora Oddziału BankuDworska-Marcinkowska – Zastępca Dyrektora Oddziału Banku

Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu,Jacek BajgerGospodarstwa Krajowego w Poznaniu,Jacek Bajger

- Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce oraz- Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce oraz

Agnieszka ClareyAgnieszka Clarey

- Dyrektor Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.- Dyrektor Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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Zapraszamy do zapoznania się z samym badaniem orazZapraszamy do zapoznania się z samym badaniem oraz

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 poniżej.zamieszczono poniżej.
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