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Newsy, kontakt, informacje- odnowiona strona 
internetowa Izby  

 

 

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza uprzejmie 

informuje – wdrożyliśmy odnowioną stronę internetową, 

na której znajdą Państwo wiele nowych funkcjonalności 

i szeroki zakres informacji gospodarczych. Serdecznie 

zapraszamy do odwiedzenia naszej odnowionej 

strony: www.plhucc.com 

 

Zgodnie z nową strategią komunikacji przyjętą przez 

Izbę, w I kwartale 2022 r. odnowiliśmy nasz system 

komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej poprzez 

platformę GlueUp, naszego dostawcę usług IT. 

 

Read More 

 

Support Initiative for Ukraine  

 

 

Polish-Hungarian Business Supports Ukraine 

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza we współpracy 

z firmami członkowskimi organizuje 

inicjatywę “Polish-Hungarian business support 

Ukraine”. 

Działania wojenne prowadzone przez Rosję na terenie 

Ukrainy, bezpośredniego sąsiada Polski i Węgier, 

wywołały bardzo poważny kryzys humanitarny 

stanowiący wielkie wyzwanie dla całej społeczności 

naszej części Europy. Solidarność i wsparcie 

humanitarne dla osób dotkniętych wojną nabierają w 

związku z tym szczególnego znaczenia. Dlatego 

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza, jako 

odpowiedzialny uczestnik życia społeczno-
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gospodarczego w obu naszych krajach, inicjuje 

program stałej, długofalowej pomocy humanitarnej, 

zapraszając firmy członkowskie do aktywnego wzięcia 

w nim udziału. Gedeon Richter, Blue Colibri, 

Hidrofilt, EuroAtlantic Business Consultacy, 

Kancelaria Mikulski, Raben, Kancelaria Kecser, 

Greentech Polska, Hungary Poland Legal, Tokaj 

Hétszőlő, Pentalingua i Barbiocean to firmy 

członkowskie dolaczone do projektu. 

 

Read More 

 

 
  

Wydarzenia- Doing Business in Hungary w Krakowie 
30.03.2022 

 

 

30 marca w Krakowskim Parku Technologicznym 

odbyła się organizowana przez Polsko- Węgierską 

Izbę Gospodarczą konferencja zatytułowana Doing 

Business in Hungary. 

Wydarzenie to było świetną okazją, aby móc 

poszerzyć swoją wiedzę na temat Węgierskiego runku, 

sukcesu polskich firm na nim, otoczenia biznesowego 

obejmującego podatki, logistykę oraz porady prawne. 

Pojawiło się również wiele interesujących wątków 

dotyczących zaplecza instytucjonalnego czy 

węgierskiej kultury biznesu. 

Była to możliwość spotkania oraz dyskusji z 

ekspertami z wielu dziedzin. 

Ponadto na naszej stronie internetowej mogą Państwo 

znaleźć prezentacje. 

 

Read More 

 

 

Poznaj nowych członków Izby 
 

 

 

Visegrad+ Legal Hungary świadczy kompleksowe 

usługi prawne dla firm, obejmujące wszystkie aspekty 

ich działalności. Zarządzamy wszelkimi roszczeniami, 
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umowami, sprawami korporacyjnymi i pracowniczymi 

naszych klientów, oferujemy usługi doradcze w 

zakresie negocjowania umów handlowych oraz 

reprezentujemy firmy przed sądami i innymi organami. 

Visegrad+ Legal to sieć współpracy niezależnych 

kancelarii prawnych średniej wielkości, działających w 

całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej będącej 

częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy reprezentowani na 

Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, 

Rumunii, Rosji, Chorwacji i Bułgarii. 

 

Read More 

 

 

Targi w Krakowie Sp. z o.o. są największym na południu 

kraju i trzecim w Polsce organizatorem targów i 

kongresów. Firma jest właścicielem i operatorem 

Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego 

EXPO Kraków. Targi w Krakowie organizują 

najważniejsze, branżowe imprezy targowe (m.in.: 

Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent®, 

Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii 

Horeca®, Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie ® 

czy duży cykl imprez przemysłowych). 

 

Firma zarządza EXPO Kraków, największym w Polsce 

Południowej obiektem zaprojektowanym z myślą o 

organizacji targów, kongresów oraz różnego rodzaju 

imprez. Imprezy organizowane przez firmę odbywają się 

jednak w całej Polsce. 

Firma jest członkiem Światowego Stowarzyszenia 

Przemysłu Targowego UFI (The Global Association of the 

Exhibition Industry), zrzeszające wiodących organizatorów 

targów i właścicieli terenów targowych. Targi w Krakowie 

są także znane i cenione jako organizator 

międzynarodowych kongresów i konferencji, a najwyższy 

poziom tych wydarzeń gwarantuje członkostwo w ICCA – 

Międzynarodowym Stowarzyszeniu Konferencji i 

Kongresów. 
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Więcej 

informacji: www.targi.krakow.pl oraz www.expokrakow.com 

 

Read More 

 

 
  

 

Aplikacja Blue Colibri zapewnia małym i dużym firmom 

cyfrową platformę do efektywnego zarządzania 

administracją HR, komunikacją wewnętrzną, edukacją 

(e-learning, onboarding) i zaangażowaniem 

pracowników. Mamy blisko 100 partnerów z 12 branż 

(m.in. logistyka czy rolnictwo), z regionu DACH i CEE. 

 

Nasze cyfrowe rozwiązanie jest bezpieczne i zgodne z 

unijnymi przepisami RODO, można do niego również 

uzyskać dostęp z różnych urządzeń (a także przez 

Intranet). 

 

Naszym celem jest dostarczenie naszym partnerom 

skutecznego narzędzia do łatwej digitalizacji procesów 

HR i administracji, a także dostarczenie im aplikacji 

zwiększającej zaangażowanie pracowników. 

 

Read More 

 

 

Bezpłatna reklama Twojej firmy na stronie Polsko- Węgierskiej Izby 
Gospodarczej 
 

 

 

Strona internetowa Izby oferuje ograniczoną powierzchnię reklamową. 

Zaznaczyliśmy lokalizację takich miejsc na stronie, obecnie w formie pustej 

reklamy. Chcielibyśmy zaoferować te miejsca naszym obecnym firmom 

członkowskim bezpłatnie w początkowej fazie funkcjonowania serwisu, do 30 

maja 2022 roku. 

Opcja jest dostępna jednocześnie dla maksymalnie 6 firm członkowskich przez 

maksymalnie 1 miesiąc. Zgłoszenia członków będziemy realizować w kolejności 

ich przysyłania. Rozmiary obrazów reklam: reklama pozioma 1162 x 200 pikseli 

(lub wyższa rozdzielczość), reklama pionowa 200 x 292 pikseli (lub wyższa 

rozdzielczość). 
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Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

 

 

 
Powered by Glue Up 

All-in-one CRM Software for Growing Communities 
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