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Misja Miami 2019
     W dniach 05-13 października odbyła się misja biznesowa zorganizowana
przez Klaster COP, wraz z Klastrem Logistyczno-Transportowym Północ–
Południe do Miami/ Fort Lauderdale. Na miejscu, w Miami organizatorem
misji była firma Polrydian, partner Klastra COP koordynujący siostrzaną
organizację biznesową klastra COP na Florydzie.
   W trakcie wyjazdu grupa klastrowa wzięła udział w targach Florida
International Trade and Cultural Expo 2019 oraz zrealizowała intensywny
program spotkań z przedstawicielami biznesu amerykańskiego oraz polo-
nijnego. Podczas FITCE Grupa COP zorganizowała konferencję panelową na
temat Trójmorza oraz możliwości współpracy z Polską, jako największym
partnerem tej europejskiej inicjatywy. Potencjał współpracy z Polską
przedstawił p. Paweł Gębski – Radca Ekonomiczny Ambasady RP w
Waszyngtonie, Inicjatywę Trójmorza zaprezentował ekspert Atlantic Council
– p. Ian Brzezinski.
    Zaprezentowano warunki prowadzenia biznesu w Ameryce oraz możliwości
wsparcia ekspansji polskich firm w ramach struktury Klastra COP. Grupa
nawiązała ciekawe kontakty handlowe, logistyczne oraz około-biznesowe,
które z pewnością pomogą w zdobywaniu nowych rynków.
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       Wyjazd zapoczątkował także działalność Polish-Floridian
Business Group, która będzie systematycznie kontynuowana
w kolejnych latach. W maju 2020 planowana jest tygodniowa
misja firm amerykańskich do Polski oraz cykl spotkań z
potencjalnymi partnerami z Polski i innych krajów, w których
działa Grupa COP. Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału
w tym przedsięwzięciu.
   Wyjazd do Miami został dofinansowany ze środków programu inter-
nacjonalizacji klastrów, za co składamy serdeczne podziękowania naszym
partnerom z Klastra Logistycznego.
     Szczególne podziękowania składamy także naszej florydzkiej ekipie:
Patrickowi, Mariji, Almie oraz Beacie i Rochowi, za ogromne zaangażowanie
i dopięcie wszystkiego na ostatni guzik.



   W dn. 25 września 2019 r. została podpisana umowa o tworzeniu siostrzanej
organizacji Klastra COP w Kazachstanie. Partnerem koordynatorem Klastra
COP Kazachstan jest firma KABEKA.
  Nasza działalność koncentrować się będzie na prowadzeniu międzyna-
rodowych projektów klastrowych w Grupie COP. Nacisk będzie położony na
organizację rynków zbytu dla polskich przedsiębiorstw z Klastra COP, a także
na współpracę z innymi grupami biznesowymi międzynarodowej Grupy COP.
    Grupa COP obejmuje obecnie sieć partnerów-przedstawicieli Klastra COP
w 20 krajach, w tym trzy organizacje biznesowe działające w formule
klastrowej, na wzór Klastra COP.
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     W Kazachstanie dysponujemy własną powierzchnią
ekspozycyjną i biurem w strefie ekonomicznej
Khorgos, która służy jako dodatkowy element
marketingowy. Strefa zlokalizowana jest na granicy
kazachstańsko-chińskiej  i stanowi zachodnią bramę
do Chin w ramach Jedwabnego Szlaku.
       W ramach strefy gotowa jest pełna infrastruktura
logistyczna, suchy port (kolej-transport samochodo-
wy), terminale magazynowe, centra wystawienniczo-
targowe, infrastruktura biurowa i handlowa.
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https://www.youtube.com/watch?v=2yFfaMX8oJY&t=34s https://www.youtube.com/watch?v=Gn1fPxvIG-k https://www.youtube.com/watch?v=kTvncgDQrLA&t=202s

Zapraszamy do obejrzenia materiałów o Khorgos:

https://www.youtube.com/watch?v=2yFfaMX8oJY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Gn1fPxvIG-k
https://www.youtube.com/watch?v=kTvncgDQrLA&t=202s


     W dniach 24-25 października, w Warszawie, odbyła się seria spotkań
dotyczących realiów prowadzenia biznesu w USA oraz możliwości wsparcia
ekspansji polskich firm na rynku amerykańskim w ramach struktury Grupy
COP.
     Spotkania odbyły się z udziałem klastrowych firm zainteresowanych
konkretnymi działaniami w Stanach Zjednoczonych oraz amerykańskich
partnerów i zarządu Klastra COP.
 
Wsparcie Klastra obejmować może obejmować:

Polska - Floryda

1.059.144.000.000 USD
PKB Florydy

pozyskiwanie partnerów biznesowych
organizację przedstawicielstw polskich firm
pomoc w pozyskaniu inwestorów strategicznych
transfer technologii
pozyskanie kontaktów handlowych
pomoc prawno-księgową
pomoc organizacyjną w osadzaniu polskiego biznesu na Florydzie.

Pozyskiwanie partnerów biznesowych
Trzeba pamiętać, że w Ameryce kultura biznesowa, kształtowała się
przez kilka wieków w swoim własnym stylu. Podejmowanie decyzji o
współpracy odbywa się tam na innych zasadach, niż przywykliśmy to
robić w Europie. To niezwykle istotne, aby kontakt z biznesem
amerykańskim na amerykańskiej ziemi odbywał się na zasadach
amerykańskich. Tu niezbędne jest doświadczenie lokalne.
Dzięki naszej florydzkiej ekipie Klastra COP jesteśmy w stanie
efektywnie dotrzeć do amerykańskich przedsiębiorców z ofertami i
propozycjami współpracy.

Organizacja przedstawicielstw polskich firm

Ustanowienie przedstawicielstwa wiąże się z przeprowadzeniem działań
formalnych. USA to kraj, gdzie prawo jest podstawą. Trzeba bardzo
umiejętnie korzystać z rozwiązań umożliwiających sprawne działanie
przedstawicielstwa. Dodatkowo niezbędna jest wiedza, jak wprowadzić je
do krwiobiegu gospodarczego USA.

Pomoc w pozyskaniu inwestorów strategicznych

Inwestorzy amerykańscy to zarówno wysokie zasoby finansowe, jak
i rozmach. Rozumienie ich sposobu podejmowania decyzji jest
kluczowe dla uzyskania dostępu do tego potencjału inwestorskiego.
 
   Najskuteczniej wiedzę tę zdobywa się poprzez doświadczenia,
rozmowy, wspólne prowadzenie interesów. Klaster COP jest promo-
torem  aktywności, które skutecznie prowadzą do pozyskiwania
inwestorów dla firm z grupy.
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Transfer technologii
W obecnych czasach przekazywanie informacji technologicznych wymaga
niezwykłych kompetencji i precyzji w działaniach. Nawet drobna
nieścisłość może spowodować olbrzymie straty. Warunki rynkowe
wymuszają stosowanie bardzo zaawansowanych rozwiązań prawnych i
organizacyjnych, aby osiągnąć cel, którym jest owocna współpraca i
satysfakcja z osiągniętych rezultatów. Klaster COP umożliwia przejście
stosownych procedur w sposób gwarantujący uzyskanie właściwych
rozwiązań biznesowych.

Pozyskanie kontaktów handlowych

Rynek amerykański jest jednym z największych zunifikowanych rynków
na świecie. Oprócz blisko 330 milionów potencjalnych klientów w
samych tylko Stanach, co najmniej 1,5 miliarda w krajach
kooperujących, to potencjał, któremu warto poświęcić dużo starań.
Jednakże trzeba pamiętać, że aby móc skorzystać z tej możliwości,
koniecznym jest podjęcie właściwych działań. Kontakt handlowy w
USA to nieco inny kontakt, niż ten, do którego przywykliśmy w Europie.
Warto znać te różnice i umieć zastosować tę wiedzę w praktyce.

Pomoc prawno-księgowa
Prawo w USA jest inne niż w Europie. Dotyczy to również sfery biznesowej.
Podobnie jest w sferze rachunkowości - system podatkowy USA to jeden z
najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie. Nieznajomość
prawa w biznesie może tu się skończyć olbrzymimi stratami i kłopotami. Nie da się
prowadzić interesów w USA w oparciu o swoje doświadczenia z Europy. Pomoc
fachowców w tym obszarze jest bezcenna. Klaster COP dostarcza takiej pomocy
wszystkim swoim członkom. Nasi eksperci dostarczą niezbędne know-how i usługi
w tym zakresie. Istniej wiele rozwiązań pozwalających podmiotom zagranicznym
wdrożyć się w działania gospodarcze bez ponoszenia ryzyka prawnego.

Pomoc w osadzaniu polskiego biznesu na Florydzie

Osadzanie nowego biznesu w innym kraju to procedury, wynajem,
kadry, prawo, księgowość, urzędy, obyczaje itp. Jest tego dużo.
Przechodzenie samemu wszystkich procesów to narażanie się na
niepotrzebne wydatki, a czasem nieprzewidziane blokady, hamujące
rozwój na długi czas. Jesteśmy w stanie pomóc polskim przedsiębiorcom
przejść przez wszystkie procesy w sposób jak najmniej ryzykowny. To
jest niezwykle ważne, aby uniknąć kłopotów, zwłaszcza w momencie
początkowym, gdzie zazwyczaj się tylko inwestuje, czas i pieniądze.
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     Klaster COP strategicznie wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmieniającego
się świata. Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich dwóch dekad, wywarły
olbrzymi wpływ nie tylko na sposób myślenia w biznesie, ale także na sposób
działania i komunikowania się ludzi, w tym przedsiębiorców.
   Nowe technologie, głównie informacyjne, wymusiły zmianę strategii
podmiotów gospodarczych, a także instytucji badawczych i naukowych. Na
przestrzeni zaledwie jednego pokolenia dokonała się zmiana, która
obliguje nas wszystkich do znacznego przyspieszenia komunikacji.

Klaster COP

Andrzej Haremski
Ekspert cybernetyki społecznej - doradca w procesach decyzyjnych (firmy,
organizacje). Specjalizuje się w penetracji rynków, analizie i wprowadzaniu nowych
produktów. Bardzo skutecznie wykrywa "słabe ogniwa" w procesach decyzyjnych.
Swoją wiedzą dzieli się również w telewizji, w prasie, w radio oraz na wykładach
i  warsztatach. Mieszkał i pracował  w Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech i we
Włoszech.
Andrzej zajmuje się również nowymi technologiami, m.in. tworzeniem aplikacji
telemedycznej do wczesnej detekcji dziecięcego porażenia mózgowego, opartej na
Machine Learning i AI.

Marta Stacewicz-Paixão
Ekspert komunikacji bezpośredniej, wielokanałowej, werbalnej i niewerbalnej.
Strateg działań  wewnątrz organizacji (firmy) oraz na zewnątrz (marketing,
sprzedaż). Wytycza kierunki polityki komunikacji, rozwiązania celowane, unikalne
wytyczne (np. przy wprowadzaniu produktu na rynek).
Marta znakomicie zarządza komunikacją w zespole, udrożnia procesy, prowadzi do
klarownej i sprawnej wymiany informacji (np. narady, zebrania zarządów, grupy
robocze, negocjacje).
Jest poliglotką, pracowała m.in. w dyplomacji. Kilkanaście lat mieszkała w Portugalii.
Autorka książki "Lizbona. Miasto, które przytula" - niekonwencjonalnej pozycji dla
tych, którzy lubią poznawać świat.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej zakresie prac naszych
ekspertów, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego.

     O wydarzeniach światowych, politycznych czy gospodarczych, dowiadujemy się praktycznie w tempie
minutowym, nieraz wręcz w czasie rzeczywistym. Szalenie trudno jest zapanować nad natłokiem coraz
szybszych informacji - przeanalizować je, stworzyć właściwy obraz sytuacji, zastanowić się nad stosowną
reakcją oraz zastosować ją, szybko i precyzyjnie, korzystając z nowoczesnych środków informacyjnych.
     Natychmiastowa wymiana informacji powoduje konieczność dostosowania procedur oraz zachowań
ludzi, zwłaszcza zarządzających. Okazuje się, że bardzo często np. problemy ze sprzedażą nie wynikają z
niewłaściwej pracy działu sprzedaży, a komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Podobnie jest z
komercjalizacją prac naukowych (wyników badań), gdzie niewłaściwe zarządzanie informacją często
zaprzepaszcza lata pracy zdolnego zespołu badawczego.

a.haremski@klastercop.pl

Nowe czasy
          nowa jakość
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     Klaster COP w ramach swojej struktury podjął współpracę z ekspertami w tym zakresie. Są to praktycy
specjalizujący się w tworzeniu rozwiązań wynikających z dzisiejszych potrzeb i wyzwań przedsiębiorców.
   Andrzej Haremski i Marta Stacewicz-Paixão dysponują aktualną wiedzą o technologiach komuni-
kacyjnych, sposobach pozyskiwania informacji oraz doświadczeniem w zakresie ich zastosowania w
działaniach firm i instytucji. Bardzo trafnie diagnozują newralgiczne miejsca w procesach komunikacji i
podejmowania decyzji, co pozwala skutecznie usunąć bądź zmodyfikować właściwe ogniwo w procesach.
Jest to wiedza nie tylko aktualna, ale niezwykle skuteczna, której wdrożenie  umożliwia przedsię-
biorcom efektywne dostosowanie się do wymogów obecnego świata.
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