
 

 

PACCPNW 
1714 18th  Avenue  

Sea t t le ,  WA 98122  

info@paccpnw. org  

 
 

 Seattle, 05 luty 2016r. 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Polish American Chamber of Commerce Pacific Northwest mamy zaszczyt i przyjemnośd zaprosid Paostwa 

do złożenia wizyty w mieście Seattle ( USA ) i wzięcia udziału w ważnych wydarzeniach związanych z branżą lotniczą, systemami 

obronności z powietrza oraz wysokich technologii informatycznych i innowacyjnych procesów produkcji. Zaproszenie to 

dedykujemy również do Paostwa członków, najemców i partnerów. 

Pragniemy poinformowad, że w dniach 12- 16 kwietnia 2016r. na terenie stanu Washington odbędzie się cykl wyjątkowych w 

skali globalnej imprez dedykowanych branży lotniczej, obronności, zaawansowanych technologii, innowacji w przemyśle. 

Niewątpliwie będą to w polsko-amerykaoskich kontaktach gospodarczych najważniejsze wydarzenia biznesowo-promocyjne w 

2016 roku. 

W ramach programu zaplanowanej przez nas Misji Gospodarczej, proponujemy Paostwa członkom bezpośredni udział w 

prestiżowych targach i międzynarodowym kongresie „Aerospace & Defense Suppliers Summit“. W bieżącym roku uczestniczyd 

będzie rekordowa ilośd firm z całego Świata. Organizatorzy zapowiadają obecnośd blisko 1.000 najważniejszych na rynku firm 

związanych z branżą lotniczą, obronnością i innowacyjnością w procesach technologicznych stosowanych w przemysle. 

Zaplanowaliśmy także Paostwa udział w wyjątkowej, uroczystej Gali z okazji obchodów 100-lecia firmy Boeing. W trakcie targów 

i konferencji, dla zarejestrowanych wcześniej firm, odbędą się dedykowane spotkania B2B, które przygotuje uznana na Świecie 

Agencja BCI z Paryża. Dodatkowym ważnym wydarzeniem będzie Konferencja poświęcona Polsce zorganizowana w Microsoft 

Event Center w Seattle, z udziałem przedstawicieli władz Stanu Washington, instytucji otoczenia biznesu, agencji rządowych, izb 

gospodarczych oraz lokalnego biznesu. Będzie to doskonała okazja do prezentacji własnych ofert i propozycji biznesowych w 

środowisku amerykaoskich firm i organizacji, w tym również wywodzących się z Polonii. 

Zapraszamy do uczestnictwa w planowanej Misji Gospodarczej. Liczymy na Paostwa bezpośredni udział.  Jesteśmy przekonani, 

że pobyt w USA będzie dobrze i efektywnie wykorzystanym czasem do promocji zrzeszonych u Paostwa firm, nawiązania 

bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz znalezienia nowych możliwości kooperacji, czego życzymy wszystkim polskim 

przedsiębiorcom uczestniczącym w naszej Misji Gospodarczej. Tegoroczne spotkanie w Seattle bedzie niewątpliwie 

największym i najważniejszym wydarzeniem dla każdej firmy branży lotniczej i jej szeroko pojętego otoczenia, która planuje 

swoj dalszy rozwój i obecnośd na światowych rynkach. Prosimy o poinformowanie swoich członków, najemców i partnerów o 

możliwości udziału w Misji i zaproszeniu ich w naszym imieniu.  

W załączeniu posyłamy dodatkowe informacje i program Misji. Więcej informacji i szczegóły związane z udziałem udzieli nasze 

przedstawicielstwo w Polsce ( Pegaz, tel. +48 502 303 293, e-mail: kontakt@polishbusiness.biz , kontakt: Zdzisław Wojtasik- 

Dyrektor Biura ). 

W oczekiwaniu na wizytę i kontakt, pozostajemy z wyrazami szacunku, 

 Teresa Indelak Davis Bohdan Raciborski  

 

Konsul Honorowy RP w Seattle President Polish American Chamber of Commerce Pacific Northwest 

 

 

mailto:kontakt@polishbusiness.biz

