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WALNE ZGROMADZENIE 2022 – dołącz do nas! 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Polsko – Węgierska Izba Gospodarcza po raz kolejny od 

rozpoczęcia swojej działalności organizuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 10 

czerwca 2022 roku w Krakowie. Zaproszenie oraz dokładny program wydarzenia zostanie 

przesłane niebawem. Spotkanie zostanie podzielone na część oficjalną-merytoryczna, 

podczas której omawiane będą najważniejsze cele i programy dalszego rozwoju Izby. 

Wieczorem zapraszamy wszystkich Państwa na czesc protokolarna w formie Garden Party. 

Wydarzenie odbędzie się w eleganckiej restauracji w śródmieściu Krakowa; Biała Róża 

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

 

Read More 

 

 

Chciałbyś stać się sponsorem naszego wydarzenia? To idealna szansa. 

Zgłoszic moga firmy członkowskie Izby. Więcej informacji na temat sponsoringu 

można prosic od Biura Izby: info@plhucc.com 

  

Garden Party-Ankieta: Na przyjęcie planujemy zaprosić wiele osobistości 

związanych z szeroko pojętym biznesem i działalnością gospodarczą na terenie 

obydwóch krajów. Wypełniając ankietę na naszej stronie pomożecie nam 

ukształtować listę gości, ale również maja Panstwo możliwość zgłoszenia swojej 

propozycji. Z góry dziękujemy za Panstwa opinię. 

Wydarzenia- Doing Business in Hungary_Olsztyn_ 
18.05.2022 
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Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, Konsulat Generalny Węgier 

w Gdańsku, Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza i 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 

SA zapraszają 18 maja 2022 r. na spotkanie na temat 

szans dla polskich eksporterów, wchodzących na rynek 

węgierski. 

Eksperci przedstawią relacje gospodarcze pomiędzy 

Polską a Węgrami, wskażą jak przygotować się do 

nawiązania współpracy z partnerami węgierskimi. 

Udział dla uczestników bezpłatny po uprzednim 

zarejestrowaniu się pod adresem: 

een@wmarr.olsztyn.pl 

Miejsce spotkania: 

Olsztyn, Hotel Wileński, ul. Ryszarda Knosały 5 

Więcej szczegółów na następnej stronie: 

 

Read More 

 

 

Poznaj nowych członków Izby 
 

 

  

 

LEGALIO Pietrzak Markowicz Lewandowska Lubaś 

sp.j. jest kancelarią prawną założoną przez zespół 

prawników dysponujących rozległym doświadczeniem 

w obsłudze prawnej zagranicznych inwestorów w 

Polsce. Doradztwo LEGALIO koncentruje się na 

prawnych aspektach działalności gospodarczej i 

obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące: 

prawa spółek, prawa nieruchomości, prawa 

konkurencji, prawa pracy, ochrony danych osobowych, 

prawa administracyjnego oraz spraw spornych 

(postępowania sądowe oraz arbitraż). 

Dalsze informacje:  

 

Read More 
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Wspieramy rozwój cyfrowy 

Netvisor jest integratorem systemów specjalizującym 

się w projektowaniu, rozwoju, wspieraniu IT, 

infrastruktury komunikacyjnej i systemów obsługi loT, 

dzięki swoim nowatorskim rozwiązaniom, ciągłym 

badaniom i chęcią rozwoju odgrywa dominującą rolę na 

rynku. Netvisor szczególnie rozwija się w ośmiu 

branżach: bankowości, produkcji, telekomunikacji, 

przemyśle energetycznym i użyteczności publicznej, 

transporcie i logistyce oraz wspiera działalność 

rządową i opiekę zdrowotną. Obsługuje szczególnie 

duże przedsiębiorstwa i instytucje państwowe, 

świadcząc usługi informatyczne, stanowi kluczową rolę 

dla rozwoju działalności. 

Netvisor jest niewielką firmą powstałą w 1998 roku. Ze 

względu na profil przedsiębiorstwa opierający się 

dostarczaniu najwyższej jakości usług, ponad 80% 

pracowników stanowią inżynierowie, informatycy i 

programiści. 

Netvisor dostarcza skutecznych, opłacalnych i 

przyszłościowych systemów informatycznych, które są 

indywidualnie dopasowane pod potrzeby każdego 

klienta. Systemy składają się zarówno ze sprzętów jak i 

oprogramowania wyprodukowanych przez światowych 

liderów w tej materii, są także opracowanych przez 

Netvisor produktów, zapewniając przedsiębiorcom 

skuteczne rozwiązania pomocne w osiąganiu celów 

biznesowych. Ponadto, Netvisor działa także jako 

niezależny kreator oprogramowania przede wszystkim 

dla projektów, które nie mają oczywistych rozwiązań, 

ale także na specjalną prośbę dostarcza innych usług 

informatycznych. 

Netvisor wspiera cały cykl życia rozwoju infrastruktury 

teleinformatycznej. Dla swoich klientów zapewnia 

usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwo i 

audyty systemów. Do swojej działalności zalicza także 

planowanie strategiczne, wdrażanie złożonych 

systemów informatycznych, rozwijanie sieci kontaktów 

z innymi przedsiębiorcami i ciągłe udoskonalanie 
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rozwiązań wspierających wydajną pracę. Głównym 

zadaniem Netvisora jest dostarczenie klientom 

najwyższej jakości systemów, usług informatycznych i 

poprawy niezawodności infrastruktury 

telekomunikacyjnej.  

 

Read More 

 

 

WAZNE! Informujemy, że ruszył nowy system wewnetrznej komunikacji 
Izby 
 

 

 

Udalo sie aktywowac już swoje konta? Jeżeli nie znaleźliście Panstwo 

wszystkich informacji na temat nowego systemu prosimy o kontakt Biurem 

Izby: info@plhucc.com 

 
Powered by Glue Up 

All-in-one CRM Software for Growing Communities 
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