
   

 

NEWSLETTER - 2022/05-1 
 

 

  

TAGGYŰLÉS 2022 - TARTSON ÖN IS VELÜNK!  

 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara fennállása óta második alkalommal szervezi meg 

Taggyűlését, amelyet 2022. június 10-én Krakkóban tartunk. Meghivót mindenkinek 

egyénileg küldünk és részletes programmal is hamarosan jelentkezünk. A szakmai 

rész keretében azonban már biztos, hogy találkozhat a többi tagvállalattal, alakíthatja Ön is 

a Kamara jövő évi programját, az intézményi kommunikációját vagy a szolgáltatások körét. 

Az esti Garden Party keretében együtt ünnepelhet különleges vendégeinkkel. 

Helyszín a Krakkó elegáns belvárosi részében található Biala Róza 

étterem: http://www.restauracjabialaroza.pl/en/. 

 

Találkozzunk idén is a kamarai taggyűlésen! Regisztráljon most!  

 

Read More 

 

 

SZPONZORKÉNT IS RÉSZT VENNE? Erre most van lehetősége. Az elmúlt 

évhez hasonlóan az idei rendezvényhez is várjuk a tagvállalataink jelentkezését. 

Kérjük keresse a szponzorációs részletekért a Kamara 

Irodáját: info@plhucc.com  

  

GARDEN PARTY- KÉRDŐİV A Taggyűlést követő protokolláris rendezvényre 

nagyon sok intézményt, valamint a gazdasági és üzleti élet szereplőit tervezzük 

idén is meghívni. A kérdőív kitöltésével Ön is alakíthatja a meghívotti kört, 

megküldheti egyéni javaslatát a kérdőív kitöltésével. Köszönjük előre is 

véleményét!  

https://plhucc.glueup.com/track/rd?type=campaign&lid=1&tracking_id=%5btrackingId%5d&redirect_url=https%3A%2F%2Fplhucc.glueup.com%2Fevent%2Fgeneral-assembly-meeting-walne-zgromadzenie-taggy%25c5%25b1l%25c3%25a9s-55011%2F&ts=1652256901&ps=V09TWUNESnVJenlIVEVNQzIzbDZZVFFzSDU5NkpSOHg2WmhPMzNSeHJsVDFqWXdCcG5ZTENXNzZxWkVBQ3p0NnhDRFkyaTJyM0Q2S1lNVHVlOWpoVEVvMmlXNFRhLzhoYmIwRmpPd2N5d2pncHp5NVlGeVZ0TGtnblJ4dFZVN2Z1a0NIZVNLcVBSK3ZaS3BEc2JST1dsMDBCRDJ4R3A5eU1QNEZuSms2ZWxFPQ==
https://plhucc.glueup.com/track/rd?type=campaign&lid=3&tracking_id=%5btrackingId%5d&redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.restauracjabialaroza.pl%2Fen%2F&ts=1652256901&ps=eEVtcXVHUUtjcU92a05yWitHNGVkTVFOWE9tYTZ5ejNVcjQ4TlJGQUZScWFaOHJCTmVRZGhuM3pjWWUxYjFxdlhENkdvc1pVZXV2R0JIOGxxV3BuTVE9PQ==
https://plhucc.glueup.com/track/rd?type=campaign&lid=4&tracking_id=%5btrackingId%5d&redirect_url=https%3A%2F%2Fplhucc.glueup.com%2Fevent%2Fgeneral-assembly-meeting-walne-zgromadzenie-taggy%25c5%25b1l%25c3%25a9s-55011%2F&ts=1652256901&ps=V09TWUNESnVJenlIVEVNQzIzbDZZVFFzSDU5NkpSOHg2WmhPMzNSeHJsVDFqWXdCcG5ZTENXNzZxWkVBQ3p0NnhDRFkyaTJyM0Q2S1lNVHVlOWpoVEVvMmlXNFRhLzhoYmIwRmpPd2N5d2pncHp5NVlGeVZ0TGtnblJ4dFZVN2Z1a0NIZVNLcVBSK3ZaS3BEc2JST1dsMDBCRDJ4R3A5eU1QNEZuSms2ZWxFPQ==
mailto:info@plhucc.com
https://plhucc.glueup.com/track/rd?type=campaign&lid=2&tracking_id=%5btrackingId%5d&redirect_url=https%3A%2F%2Fplhucc.glueup.com%2Fevent%2Fgeneral-assembly-meeting-walne-zgromadzenie-taggy%25c5%25b1l%25c3%25a9s-55011%2F&ts=1652256901&ps=V09TWUNESnVJenlIVEVNQzIzbDZZVFFzSDU5NkpSOHg2WmhPMzNSeHJsVDFqWXdCcG5ZTENXNzZxWkVBQ3p0NnhDRFkyaTJyM0Q2S1lNVHVlOWpoVEVvMmlXNFRhLzhoYmIwRmpPd2N5d2pncHp5NVlGeVZ0TGtnblJ4dFZVN2Z1a0NIZVNLcVBSK3ZaS3BEc2JST1dsMDBCRDJ4R3A5eU1QNEZuSms2ZWxFPQ==


 
  

Rendezvények - Doing Business in Hungary, 
Olsztyn, 2022.05.18.  

 

 

A Warmińsko-Mazurskie vajdaság marsalli hivatala 

Olsztynban, Magyarország Gdański Főkonzulátusa, 

Warmia és Mazuriai Regionális Fejlesztési Ügynökség 

és a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara tisztelettel 

meghívja Önt a 2022. május 18-án Olsztynban sorra 

kerülő rendezvényre, amelynek témája a lengyel 

vállalatok magyar piacra lépési lehetőségei lesznek. 

Az üzleti élet szakértői mutatják be Lengyelország és 

Magyarország gazdasági kapcsolatait, valamint 

bemutatják, hogyan lehet felkészülni a magyar 

partnerekkel való együttműködésre. 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött az alábbi e-mail 

címen: een@wmarr.olsztyn.pl 

A rendezvény helyszíne: Olsztyn, Hotel Wileński, ul. 

Ryszarda Knosały 5 

További részletek és a program megtalálható: 

https://www.plhucc.com/community-event 

 

Read More 

 

 

Ismerje meg új tagvállalatainkat 
 

 

 

A LEGALIO Pietrzak Markowicz Lewandowska Lubaś 

sp.j. a Lengyelországban működő külföldi befektetők 

támogatásában nagy tapasztalattal rendelkező ügyvédi 

iroda, nagy tapasztalattal rendelkező ügyvédekből álló 

csapattal. A LEGALIO tanácsadói tevékenységének 

fókuszában üzleti jogi ügyek állnak, beleértve a 

társasági jogot, az ingatlanjogot, a versenyjogot, a 

munkajogot, az adatvédelmi jogot, a szabályozási és 

közigazgatási jogot, valamint a vitarendezést (állami 

bíróságok és közigazgatási bíróságok előtti eljárásokat, 

valamint választottbírósági eljárásokat). 

További információért kérjük látogasson el a következő 

weboldalra: 
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A Netvisor informatikai és kommunikációs 

infrastruktúrák, értéknövelt informatikai és IoT 

szolgáltatási rendszerek, valamint ezek felügyeletére 

szolgáló rendszerek tervezésére, létrehozására, 

megvalósítására és támogatására specializálódott 

rendszerintegrátor, amelynek tevékenységében 

domináns szerepet játszik az innováció, a kutatás és 

fejlesztés. A Netvisor nyolc iparágban rendelkezik 

jelentős referenciákkal: bank, állam- és közigazgatás, 

gyártás és ipar, távközlés, energia, közműszolgáltatók, 

egészségügy, közlekedés és logisztika. Ügyfelei 

üzletkritikus szolgáltatásokat nyújtó IT rendszereket 

működtető nagyvállalatok, állami intézmények. 

Bovebben olvashat a cégről: 

https://www.plhucc.com/news/netvisor-new-member-

company-plhucc 

 

Read More 

 

 

FONTOS! ELINDULT A KAMARAI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS 
RENDSZERÜNK! 
 

 

 

UGYE ÖN IS AKTIVÁLTA MÁR KOMMUNIKÁCIÓS BELÉPÉSI KÓDJÁT? 

Ha nem találta meg erre vonatkozó tájékoztató levelünket, kérjük forduljon a 

Kamara Irodájához: info@plhucc.com 
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