
 

 

PAKIETY CZŁONKOWSKIE 
 

 

PAKIET „PRESTIGE” 3500 zł 

Świadczone usługi: 
OGÓLNE 

1. Prestiż – członkostwo w PIIG to przynależność do grona sprawdzonych 

przedsiębiorstw i możliwość wspólnego wpływania na kształt życia 

gospodarczego Polski i Indii 

2. Przynależność do organizacji gospodarczej, promującej działalność Państwa 

Przedsiębiorstwa na terenie Polski i Indii 

3. Reprezentowanie interesów firm członkowskich w zakresie działalności 

gospodarczej wobec organów władz centralnych i lokalnych oraz organizacji 

krajowych i zagranicznych  

4. Udział w Programie Członkowskim uprawniającym do rabatów w hotelach 

zlokalizowanych w Poznaniu i okolicach 

5. Inne usługi wynikające z potrzeb członków, służące rozwojowi stosunków 

handlowych i inwestycyjnych z partnerami z Indii lub z Polski 

 
PROMOCJA FIRMY 

1. Umieszczenie logo oraz linku do strony firmy na stronie internetowej Izby  

2. Promocja i reklama firmy podczas spotkań, misji gospodarczych, targów, wystaw 

krajowych i zagranicznych  

3. Zwięzła informacja na temat firmy w corocznie wydawanym katalogu Izby  

4. Reklama firmy w corocznie wydawanym katalogu Izby - dodatkowo płatne 

 

 

WSPARCIE FIRMY W KONTAKTACH BIZNESOWYCH 
1. Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi zarówno z Indii 

jak i z Polski   

2. Dostęp do ofert współpracy z zagranicznymi firmami  



3. Na życzenie Członka Izby organizowanie indywidualnych spotkań biznesowych, 

zarówno z firmami indyjskimi i polskimi 

 
UDZIAŁ W WYDARZENIACH 

1. Organizowanie spotkań biznesowych, zarówno z firmami indyjskimi i polskimi 

2. Udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach oraz warsztatach 

organizowanych przez Izbę 

3. Informowanie Członków Izby o ważnych bieżących wydarzeniach i planowanych 

zamierzeniach gospodarczych w relacjach pomiędzy Polską a Indiami oraz innymi 

krajami 

4. Organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami biznesu i organów 

administracji państwowej Polski i Indii 

5. Możliwość udziału w organizowanych przez Izbę misjach handlowych, zarówno 

przyjazdowych jak i wyjazdowych – dodatkowo płatne  

6. Organizowanie przez Izbę misji sektorowych na indywidualne zapotrzebowanie 

Członka Izby – dodatkowo płatne 

7. Odpłatna organizacja sesji szkoleniowych dla pracowników firm członkowskich  

8. Rabat na udział w organizowanych przez Izbę imprezach targowych (15%) 

 
INFORMACJE  

1. Sondowanie oczekiwań członków 

2. Uzyskiwanie aktualnych danych na temat rynku indyjskiego  

3. Gromadzenie informacji, diagnoz i prowadzenie analiz gospodarczych 

4. Otrzymywanie newslettera o bieżących działaniach Izby oraz istotnych 

informacjach gospodarczych dotyczących współpracy polsko-indyjskiej  

5. Dostęp do profesjonalnych informacji na temat: rejestracji firmy na rynku 

indyjskim i polskim, certyfikacji produktów, prawa pracy, zasad eksportu i 

importu produktów 

6. Analiza wybranej branży rynku indyjskiego – dodatkowo płatne 

7. Informowanie Członków Izby o ważnych bieżących wydarzeniach i planowanych 

zamierzeniach gospodarczych w relacjach pomiędzy Polską a Indiami oraz innymi 

krajami 

8. Informowanie Członków o istotnych wydarzeniach organizowanych przez 

partnerów Izby 

9. Dostęp do informacji na temat możliwości udziału w imprezach targowych 

konferencjach i seminariach w Polsce i w Indiach 

 

 

 

 

 



Pakiet ,,PROFFESIONAL” 8000 zł 

Świadczone usługi: 
 

Wszystkie korzyści pakietu „PRESTIGE”  

+ Rabat na udział w organizowanych przez Izbę imprezach targowych (30%) 

+ Analiza wybranej branży rynku indyjskiego 

+ Wyselekcjonowanie podmiotów z rynku indyjskiego/polskiego gotowych do podjęcia 

rozmów dotyczących współpracy handlowej  

 

 

Pakiet „MARKET LEADER” 25 000 zł  

Świadczone usługi: 
	  

Wszystkie korzyści pakietu „PROFESSIONAL” 

+  Rabat na udział w organizowanych przez Izbę imprezach targowych (50%) 

+ Organizowanie przez Izbę misji sektorowej według indywidualnego zapotrzebowania 

Członka Izby 

+ Indywidualne usługi doradcze:  

- zakładanie spółek na terenie Indii  

- analizy rynkowe  

- poszukiwanie pracowników w Indiach  

	  


