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Zagraniczne Biuro Handlowe w Singapurze bierze udział w szeregu wydarzeń związanych z promocją relacji
biznesowych na linii Polska - Singapur. W roku 2018 przedmiotowe relacje mogą nabrać szybszego tempa w
związku z uruchomieniem bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Warszawa - Singapur - Warszawa.

Polska Oﬁcjalna Misja Gospodarcza towarzyszyła inauguracyjnemu połączeniu lotniczemu goszcząc na pokładzie
Polskich Linii Lotniczych LOT między innymi Wicepremiera i Ministra Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego
Profesora Piotra Glińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Ministra
Tadeusza Kościńskiego oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaja Wilda. Zespół
Zagranicznego Biura Handlowego w Singapurze miał okazje przywitać na singapurskim lotnisku Changi członków
zarządu LOT-u oraz polskie startupy, które mają rozwiązania dla branży ﬁntech oraz wykorzystują technologie AI
i pragną podbić rynek Azji Południowo-Wschodniej.

3
W ramach oﬁcjalnych wydarzeń biznesowych Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowała 17 maja
wydarzenie "Business Opportunities in Poland - Round Table with Polish Startups". Uczestnicy panelu
dyskusyjnego mieli okazję zapoznać się z sukcesami polskich przedsiębiorców obecnych w Singapurze i z
powodzeniem prowadzących swoje biznesy (Silent Eight, Nuadu, CapitalMatch). Poza tym polskie startupy, które
mają na celowniku biznesowym Singapur (Yosh.AI, Synerise, FXmanago, CyberProductivity, Igoria Trade) miały
okazje omówić możliwości wsparcia jakie oferuje rynek singapurski startupom bezpośrednio z przedstawicielami
instytucji wspierających środowiska startupowe, funduszy kapitałowych czy korporacji, takich jak m.in. Monetary
Authority of Singapore, Singapore FinTech Association, Vertex Ventures, Singapore Business Federation oraz
Enterprise Singapore. W panelu uczestniczył również Minister Tadeusz Kościński oraz Sonia WędrychowiczHorbatowska (DBS Consumer Bank Technology Singapore).

Przedmiotowa Misja Gospodarcza spotkała się z dużym zainteresowaniem po stronie singapurskiej. "The Straits
Times", największa lokalna gazeta szeroko komentowała zmniejszenie się dystansu pomiędzy naszymi krajami
oraz relacje biznesowe na przestrzeni ostatnich dwóch lat, które przyczyniły się do zwiększania zainteresowania
przedsiębiorców z Polski rynkiem azjatyckim oraz o singapurskich inwestorach coraz częściej wybierających
Europę Środkowo-Wschodnią jako miejsce inwestycji. Artykuł został dumnie zatytułowany "New Milestone in
Polish-Singapore tie", wspomniano w nim również o otwartym w 2016 roku - Zagranicznym Biurze Handlowym
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
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