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Hírek, kapcsolatok, információk - A kamara megújult 
honlapja 

 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara örömmel adja 

hirül, hogy megújult a honlapunk, amelyen számos új 

funkció és üzleti információk széles köre is 

elérhető. Kérjük, látogasson el 

weboldalunkra: www.plhucc.com 

 

A Kamara 2022-re elfogadott új kommunikációs 

stratégiájának megfelelően, a GlueUp mint informatikai 

szolgáltatónk platformjának segítségével, megújítottuk 

külső és belső kommunikációs rendszerünket.  

 

Read More 

 

Támogatási kezdeményezés Ukrajnának  

 

 

Lengyel-Magyar Vállalatok Ukrajnáért 

kezdeményezés 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara 

tagvállalataival együttműködésben elinditotta 

humanitárius támogatási projektjét. 

A Lengyelország és Magyarország közvetlen 

szomszédságában zajló háború, amelyet Oroszország 

inditott, máris nagyon súlyos humanitárius válságot 

váltottak ki, amely nagy kihívás elé állítja Európa ezen 

részének társadalmait. A szolidaritása Ukrajnával és az 

elesettek humanitárius támogatása napjainkban 

különös fontossággal bír. A Lengyel-Magyar Gazdasági 

Kamara, mint a társadalmi-gazdasági élet felelős 

szereplője hosszútávú humanitárius kezdeményezést 

inditott a tagvállalatok összefogásával. 
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A programban résztvevő tagvállalataink: Gedeon 

Richter, Blue Colibri, Hidrofilt, EuroAtlantic 

Business Consultacy, Kancelaria Mikulski, Raben, 

Kancelaria Kecser, Greentech Polska, Hungary 

Poland Legal, Tokaj Hétszőlő, Pentalingua i 

Barbiocean 

 

Read More 

 

 
  

Rendezvények - Doing Business in Hungary, Krakkó, 
2022.03.30. 

 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara és a Centrum 

Business in Malopolska szakmai konferenciát 

szervezett "Doing Business in Hungary" címmel 2022. 

március 30-án a Krakkói Technológiai Parkban. A 

rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy a résztvevő 

cégek bővítsék ismereteiket a magyar üzleti 

környezetről, a piaci trendekről, meghallgassák lengyel 

vállalatok sikertörténeteit, valamint naprakész 

információt kapjanak többek között az adózás, a 

logisztika és a munkaerőpiac témakörökben. Az 

intézményi támogatási környezetről és a magyar üzleti 

kultúráról is érdekes információkat halhattak a 

résztvevők. 

 

A konferencia előadásait itt találják meg: 

 

Read More 

 

 

Ismerje meg új tagvállalatainkat 
 

 

 

A Visegrad+ Legal független, közepes méretű ügyvédi 

irodák együttműködési hálózata Közép-Kelet-

Európában. Jelen vagyunk Szlovákiában, 

Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, 

Romániában, Oroszországban, Horvátországban és 

Bulgáriában. 
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Céges ügyfeleink számára gazdasági tevékenységük 

valamennyi területét lefedő, komplex jogi szolgáltatást 

nyújtunk. Kezeljük ügyfeleink követeléseit, 

szerződéseit, társasági jogi és munkajogi ügyeit, 

tanácsadást nyújtunk kereskedelmi megállapodások 

megkötéséhez, ellátjuk képviseletüket peres és peren 

kívüli ügyekben bíróságok és hivatalok előtt. 

 

Read More 

 

  

 

A Targi w Krakowie Sp. z o.o. a legnagyobb vásár és 

konferencia szervező cég Lengyelország déli részén, 

valamint a harmadik legnagyobb országosan. A vállalat 

tulajdonosa és üzemeltetője az EXPO Krakow 

Nemzetközi Kiállítási és Kongresszusi Központnak. A 

krakkói vásár szervezi a legjelentősebb iparági vásári 

rendezvényeket (többek között: Nemzetközi Fogászati 

Szakkiállítás Krakdent®, Nemzetközi Szállodai és 

Gasztronómiai Berendezések Szakkiállítás Horeca®, 

Nemzetközi Könyvvásár Krakkóban ® valamint számos 

ipari rendezvénysorozat). 

 

A cég vezeti az EXPO Krakow központot, Dél-

Lengyelország legnagyobb vásári létesítményét, 

amelyet vásárok, kongresszusok és különféle 

rendezvények szervezésére terveztek. A cég által 

szervezett rendezvények mindamellett egész 

Lengyelországban zajlanak. 

A cég tagja a Nemzetközi Kiállítási Iparszövetségnek 

(UFI), amely a vezető vásárszervezőket és 

vásárterület-tulajdonosokat tömöríti. A krakkói vásárt 

nemzetközi kongresszusok és konferenciák 

szervezőjeként is ismerik és értékelik, és ezen 

rendezvények legmagasabb színvonalát az ICCA - a 

Nemzetközi Konferenciák és Kongresszusok 

Szövetsége - tagsága garantálja. 

További információ: www.targi.krakow.pl és 

www.expokrakow.com 

 

Read More 
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Blue Colibri App kis- és nagyvállalatok számára nyújt 

digitális megoldást: HR adminisztráció, vállalati 

kommunikáció, oktatás (e-learning, onboarding) és 

munkavállalói elköteleződést segítő megoldásainkkal. 

Jelenleg közel 100 partnerünk már 12 iparágból (mint 

a logisztika, vagy a mezőgazdaság) és több mint 5 

országból kerül ki. 

 

Digitális megoldásunk biztonságos és megfelel az EU-

s GDPR szabályozásoknak, emellett többféle 

eszközről (akár Intranetről) is hozzáférhető. 

 

Célunk, hogy olyan hatékony eszközt adjunk a 

partnereink kezébe, amellyel könnyen tudják 

digitalizálni HR folyamataikat és adminisztrációjukat, 

emellett egy olyan platformot biztosítunk számukra, 

amellyel növelni tudják munkavállalóik 

elköteleződését. 

 

Read More 

 

 

Ingyenes reklám lehetőség tagvállalatoknak a honlapon 
 

 

 

A kamarai honlap lehetőséget ad korlátozott mennyiségben hirdetések 

elhelyezésére. Ennek helyét megjelöltük, jelenleg biankó hirdetés formájában. 

Szeretnénk jelenlegi tagvállalataink részére ezeket a helyeket a honlap 

működésének bevezető szakaszában ingyenesen felajánlani, 2022. május 30-ig 

bezárólag. 

Tagvállalatonként legfeljebb 1-1 hónapra érvényes a lehetőség. A lehetőség 

felhasználását – tekintettel a jelenleg már 50 feletti taglétszámra- érkezési 

sorrendben tudjuk figyelembe venni. 

Hirdetési kép méretek: horizontális hirdetés 1162x200 pixels (vagy ennél 

nagyobb felbontás), vertikális hirdetés 200x292 pixels (vagy ennél nagyobb 

felbontás). 
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 
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