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Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową
Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz Confederation of Indian Industry, pod
honorowym

patronatem

Wiceprezesa

Rady

Ministrów,

Ministra

Gospodarki

Janusza

Piechocińskiego, przy wsparciu merytorycznym PwC, pod patronatem PAIiIZ oraz Związku Miast
Polski, 25 kwietnia br. w Bangalore planują zorganizować, po raz ósmy, a zarazem po raz
pierwszy w Indiach – POLISH OUTSOURCING FORUM.
Głównym Patronem Medialnym został magazyn Outsourcing&More oraz outsourcingportal.pl.
To międzynarodowe wydarzenie ma na celu promocję Polski jako miejsca inwestycji przede
wszystkim w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC, ITO, KPO, R&D). Forum będzie
doskonałą platformą wymiany wiedzy o gospodarce i jej perspektywach rozwoju oraz kultury obu
państw, jak również wymiany doświadczeń w ramach współpracy. Głównymi odbiorcami będą firmy
indyjskie zainteresowane inwestowaniem w Europie i te już obecne w Polsce, sektor publiczny,
przedstawiciele samorządów oraz firmy wspierające rozwój sektora oraz media.
Wybór miejsca nadchodzącego forum jest nieprzypadkowy. Outsourcing usług w Indiach jest
jednym z najbardziej popularnych praktyk biznesowych w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku.
W związku z tym aktualnie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania ze strony renomowanych
indyjskich firm inwestycjami poza granicami Indii, w tym także w Polsce. Największe inwestycje
indyjskie w naszym kraju zostały ulokowane w sektorze usług informatycznych i BPO, w związku z
tym Indie stały się dla Polski poważnym graczem.
Tematami przewodnimi forum będą: pokazanie atrakcyjności Polski na tle państw Unii
Europejskiej w tym sektora: BPO, ITO oraz KPO; miejsce polskich inwestycji zagranicznych w
regionie Środkowo-Wschodniej Europy (CEE), a także indyjski model biznesowy wraz z zagranicznymi
planami inwestycyjnymi w sektor BPO na rynku CEE, w tym Polski.
Wydarzenie to jest cyklicznym następstwem poprzednich, organizowanych w Polsce, konferencji z
cyklu Outsourcing - Polska Europejskim Rajem Usługowym, które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, a także zyskały grono stałych uczestników. Na Polish Outsourcing Forum w
poprzednich latach mieliśmy zaszczyt gościć m.in.: Pana Michała Boniego, Pana Andrzeja
Olechowskiego, Pana Janusza Steinhoffa, Pana Dariusza Rosatiego, Pana Andrzeja Arendarskiego,
Panią Danutę Hübner, Pana Kazimierza Marcinkiewicza, Pana Rafała Baniaka czy Pana Sławomira
Majmana.
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Roadshow Polska posiada również duże doświadczenie w organizowaniu zagranicznych konferencji
promujących Polskę pod kątem lokowania obcego kapitału. Konferencja pt.: „Nowa Era możliwości
w Polsce” odbyła się w Brukseli oraz Frankfurcie, przedstawialiśmy dodatkowo perspektywy rozwoju
Polski nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także dwukrotnie w Portugalii.
Współorganizatorem VIII Polish Outsourcing Forum jest IPCCI (Indyjsko Polska Izba Gospodarcza),
która powstała w 2007, aby wspomagać i rozwijać relacje biznesowe i przemysłowe między Indiami
a Polską. Zadaniem Izby jest praca nad identyfikacją i wzmocnieniem roli firm i przemysłu w
rozwoju gospodarczym obu krajów oraz działaniem jako katalizator w doprowadzeniu do wzrostu i
rozwoju biznesu indyjskiego i polskiego określając i uwzględniając w tym potrzeby sektora małych i
średnich firm, aby uczynić je bardziej konkurencyjnymi. Izba współpracuje z różnymi organizacjami
dając platformę do wymiany wiedzy i doświadczenia dzięki czemu firmy polskie i indyjskie
nawiązują kontakty owocujące współpracą.
Do promowania VIII Polish Outsourcing Forum zostały zaproszone najbardziej znaczące polskie oraz
indyjskie media.
Serdecznie
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zainteresowanych do uczestnictwa w VIII Polish Outsourcing Forum. Wierzymy, iż poznanie
kultury biznesu obu krajów, podobieństw i różnic, a także możliwości inwestowania w Polsce
pomoże firmom oraz samorządom do nawiązania kontaktów i przyszłej owocnej współpracy z
firmami indyjskimi.
Więcej informacji na: http://roadshowpolska.pl/p/node/271
info@roadshowpolska.pl, tel.: (+48) 22 357 09 77
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VIII Polish Outsourcing Forum – India 2013
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Roadshow Polska together with the Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, under the
honorary patronage of Deputy Prime Minister, Minister of Economy Janusz Piechociński and the
support of the embassy of India in Poland, the Confederation of Indian Industry and the Polish
Chamber of Commerce are planning to organize on the 25th of April 2013 the Polish Outsourcing
Forum in India – Bangalore. The contents partner is PwC and the patrons of this event are: the
Polish Information and Foreign Investment Agency and ZMP. We are also planning to invite
government institutions for cooperation.
The Main Media Patron of VIII Polish Outsourcing Forum became: Outsourcing&More and
outsourcingportal.pl.
The primary goal of the Forum is to develop the Indian & Polish industry focusing on attracting
Indian investments to Poland specializing in the IT and BPO sector. The aim is to ensure that the
respective governments, society and business as a whole, understand both the needs of the industry
and its contribution to the nation's well being. As India is becoming a very important partner for
Poland, the place we chose is not accidental.
We intend to mainly target the business services sector in India (companies which conduct business
in the area of Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information
Technology Outsourcing (ITO), Research and Development (R&D) and promote Poland as a
destination for new BPO companies to open up their operations in Poland serving also as a gateway
to Europe and increase the existing investment of the companies that are already present in Poland.
Therefore from the Polish side we will invite representatives of the public sector, bilateral
Chambers of Commerce and Industry, Polish cities and regions, representatives of Polish Information
and Foreign Investment Agency, Ministry of Economy, Association of Polish Cities, Special Economic
Zones, Technology Parks, representatives of companies contributing to the services sector's
growth (trade,

development,

real

estate,

HR,

construction,

transportation, consultancy,

law, representatives of financial institutions (and not only) and the most important media.
For a few years post EU accession Roadshow Polska organized a cycle of conferences abroad
promoting business in Poland and presenting specific investment opportunities to foreign. As a
consequence we took the Forum to a number of EU countries such as Germany, United Kingdom,
Portugal, Belgium, Spain.
The co-organizer of VII Polish Outsourcing Forum is IPCCI (Indo Polish Chamber of Commerce and
Industry), which was established in 2007. IPCCI goal is to develop Indian & Polish business and
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industry relations. They work to: identify and strengthen business and industry's role in the
economic development of the countries; act as a catalyst in bringing about the growth and
development of Indian & Polish business; identify and address the special needs of the small sector
to make it more competitive. IPCCI is cooperating with various organizations providing a platform
for exchange of knowledge and experience so that the Polish and Indian cooperation interacting
fruiting.
More information: http://roadshowpolska.pl/e/node/272
info@roadshowpolska.pl, tel.: (+48) 22 357 09 77
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