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Afryka
biznes i nauka

W dzisiejszym newsletterze:
Afryka ‒ biznes i nauka
Klaster dla nauki
UK ‒ stary kraj, nowe możliwości
Kazachstan na wyciągnięcie ręki
USA ‒ Poland ‒ zaiskrzyło

W lutym 2020 gościliśmy w Klastrze profesora Mamadou Sawadogo,
dziekana wydziału Medycyny i Biologii z USDAO w Burkina Faso.
Jego wizyta w Polsce to rozwinięcie rozmów na temat możliwości podjęcia
współpracy w Afryce przez polskie uniwersytety, organizacji przez nie
ośrodków badawczych i prowadzenia badań w warunkach afrykańskich.
Odwiedziliśmy razem trzy uniwersytety: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Wstępne uzgodnienia wyglądają bardzo obiecująco. Sądzimy, że
jeszcze w tym roku podjęte zostaną wspólne projekty badawcze polskich
uniwersytetów na bazie infrastruktury USDAO, który od 2019 roku uczestniczy w Klastrze COP.
W lutym gościliśmy także delegację biznesową z Klastra COP Burkina Faso.
Jest to już czwarta delegacja z naszej siostrzanej organizacji w ciągu
ostatniego roku. Tym razem odbyliśmy szereg wizyt w naszych zakładach,
dotyczących dostaw polskich towarów do Burkina Faso.
Największym zainteresowaniem cieszą się urządzenia dla produkcji
spożywczej oraz materiały budowlane i urządzenia do ich produkcji.

Klaster
dla nauki

Od marca 2020 rozpoczynamy publikację e-Kwartalnika
Naukowego Klastra COP. Będziemy w nim zamieszczać ciekawe informacje z
wielu branż, obejmujące szersze opracowania na tematy naukowogospodarcze oraz badawcze, jakie podejmują ludzie związani z Klastrem COP
w Polsce i za granicą.
Będzie w nim także miejsce dla nowych technologii i innowacji start-upowych.
Szerokie spektrum wiadomości będzie także obejmować aspekty związane z
historią gospodarczą Polski oraz postępem technologicznym z jakim
spotykamy się na co dzień.
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UK
stary kraj
nowe możliwości

Stolica Wielkiej Brytanii staje się coworkingowym centrum świata z większą
liczbą nowych otwarć niż w jakimkolwiek innym mieście w 2019 roku.
Według najnowszych danych CoworkingResources od początku 2019 r. w
Londynie otwarto 48 nowych obszarów roboczych, więcej niż w Nowym Jorku
(32) i Berlinie (17). Wzrost liczby miejsc coworkingowych w Londynie zbiegł się
z ciągle rozwijającą się w mieście sceną startupów.
Laura Citron, CEO w London & Partners, powiedziała: „Obserwujemy globalny
trend w kierunku przestrzeni coworkingowych, ponieważ zapewniają one
elastyczność, możliwości nawiązywania kontaktów i poczucie wspólnoty,
której pragną przedsiębiorcy. Londyn stoi na czele rewolucji coworkingowej,
ponieważ jesteśmy domem dla światowej klasy talentów, kwitnącej
społeczności startupów oraz silnej kultury współpracy i innowacji.”

Wielka Brytania oficjalnie opuściła UE 31 stycznia 2020 r., ale nadal nie ma
pewności, co to oznacza dla przedsiębiorstw. Przyjrzymy się niektórym
trendom w Wielkiej Brytanii.
Od czasu referendum w czerwcu 2016 r. niepewność co do wpływu Brexitu
spowodowała, że firmy zareagowały na różne sposoby, takie jak przegląd
bazy dostawców, przeniesienie operacji z Wielkiej Brytanii do UE lub
odwrotnie, a także zmiana apetytu na podejmowanie ryzyka ich transakcje z
dostawcami.
Cranfield School of Management donosi, ze odsetek dostawców z siedzibą w
UE spadł od czasu referendum w 2016 r. w odniesieniu do kupowania od
przedsiębiorstw z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Widoczny jest ogólny trend
spadkowy z 17,5% do 14,7%. Im więcej czasu mija od referendum, tym niższy
odsetek Dostawcy z siedzibą w UE w bazie dostawców brytyjskich firm.
Z drugiej strony odsetek dostawców z siedzibą w Wielkiej Brytanii wzrósł z
64,1% do 66,7% dla firm z siedzibą w Wielkiej Brytanii. To, w połączeniu ze
wskazanym powyżej spadkiem dostawców z siedzibą w UE, sugeruje, że firmy
z Wielkiej Brytanii przenoszą swoją bazę dostawców z UE do Wielkiej Brytaniibyć może w celu uniknięcia potencjalnych barier handlowych wynikających z
Brexitu.
Planujesz rozwijać działalność na terenie Wielkiej Brytanii?
Szukasz rzetelnej pomocy?
Planujesz rejestrację firmy w Wielkiej Brytanii i potrzebujesz konsultacji?
Współpracując ściśle z Departamentem Handlu Międzynarodowego (DIT)
i partnerami władz lokalnych, polskie firmy mogą liczyć na wsparcie,
które obejmuje dostęp do badań, porad i pomocy w zakresie rozwoju,
a także dofinansowania oraz ulg podatkowych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy.
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Grupa Klastra COP-Kazachstan zarządzana przez firmę KABEKA jest
przedstawicielem na Polskę międzynarodowej platformy biznesowej
utworzonej na bazie stałej handlowej wystawy Silk Road Expo Khorgos,
zlokalizowanej w strefie ekonomicznej Khorgos, na granicy kazachstańskochińskiej.
Wystawa ta skupia producentów towarów i dostawców usług z krajów
Szanghajskiej Organizacji Współpracy i innych państw regionu Azji Centralnej
i Południowo-Wschodniej.
Kabeka jest również wyłącznym przedstawicielem SWMEX – Międzynarodowej Giełdy Towarowej Jedwabny Szlak. Pakiet jej usług skierowany jest do
podmiotów zainteresowanych rozwojem biznesu oraz rozwinięciem
działalności handlowej na rynkach azjatyckich.
Inwestorom oferujemy nasze zasoby oraz doskonałą znajomość lokalnego
rynku. Zapewniamy pełną obsługę wdrażania koncepcji projektów
biznesowych w Kazachstanie oraz poufność dotyczącą wszystkich działań.
Podstawą sukcesu jest zawsze pełne zrozumienie specyfiki każdego klienta i
sposobu prowadzenia jego działalności co przekłada się na odpowiednie
doprecyzowanie założeń projektowych. Pierwszy projekt w Kazachstanie
- organizacja zakładu przetwórczego w branży spożywczej - już ruszył.
O postępie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Współpraca z Grupą COP Kazakhstan to:
stały dostęp do koncepcji biznesowych dopracowanych pod względem
ekonomicznym, organizacyjnym i marketingowym, dostosowanych do
indywidualnych potrzeb inwestorów
możliwość bezpośredniego kontaktu z autorem interesującego projektu
lub zorganizowania prezentacji ciekawego pomysłu biznesowego
pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych, którzy
wezmą na siebie część ryzyka inwestycji w ciekawe przedsięwzięcia
kontakty z sprawdzonymi partnerami z krajów SCO
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USA ‒ Poland
zaiskrzyło

Po misji Klastra COP na targi FITCE w Fort Lauderdale otrzymaliśmy
bardzo wiele pozytywnych informacji zwrotnych oraz deklaracji współpracy i
zainteresowania podjęciem konkretnych projektów z polskimi przedsiębiorstwami. Nasz pobyt w Miami, w szczególności konferencja na temat
potencjału Trójmorza, zostały bardzo dobrze odebrane.

Materiał z października 2019
Poniżej dzielimy się z Państwem materiałem informacyjnym z październikowej konferencji w ramach FITCE

https://www.youtube.com/watch?v=PGuBfThlTlc

hhttps://twitter.com/AmbWilczek/
status/1221526694403555329

Kolejna misja !
listopad 2020
Idąc „za ciosem” na początek listopada planujemy
kolejną misję, tym razem przeznaczoną dla firm z branży
spożywczej.
Licząc na to, że koronawirus nie pokrzyżuje naszych
planów, w kolejnych newsletterach będziemy zamieszczać
informacje na temat misji.

ZAPRASZAMY !

