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Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu we współpracy z Pola 

Posta Consulting zapraszają firmy z sektora farmaceutycznego  

i kosmetycznego do udziału w misji gospodarczej do Argentyny 

w maju 2022.  
 

Organizatorzy 
 

Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu została powołana w 

2013 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą w ścisłej współpracy 

z Polsko – Hiszpańską Izbą Gospodarczą, bazując na 21-letnim 

doświadczeniu tej instytucji w organizowaniu misji 

gospodarczych i pracy w dwujęzycznym środowisku polsko – 

hiszpańskim.  
Rada działa w kontakcie z Biurem Współpracy z Zagranicą 

Krajowej Izby Gospodarczej, oraz we współpracy z 

Ministerstwem Rozwoju i Technologii  RP, Ministerstwem 

Spraw Zagranicznych RP oraz biurami Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu w krajach Ameryki Łacińskiej, Ambasadami 

Krajów Ameryki Łacińskiej w Polsce, Biurami Radców 

Handlowych przy Ambasadach Krajów Ameryki Łacińskiej w Polsce. Siedziba Rady znajduje się w Warszawie. 
 

Pola Posta Consulting to firma z siedzibą w Buenos Aires, która działa w regionie Ameryki Południowej w 

zakresie doradztwa biznesowego, reprezentacji firm, marek i produktów oraz lokalnego wsparcia projektów i 

przedsiębiorców. W ramach naszej działalności umożliwiamy znalezienie lokalnego partnera, zapoznajemy 

przedsiębiorców z rzeczywistością biznesową danego kraju oraz dostosowu jemy projekt do lokalnych 

warunków ekonomicznych i prawnych. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w branży biznesowo -

inwestycyjnej pozwoliło nam stworzyć profesjonalną i kompetentną sieć kontaktów, które pomagają firmom 

zagranicznym w pełnym zakresie ocenić wartość i potencjał inwestycji. 
 

Celem misji gospodarczej jest ułatwienie polskim firmom wejścia na rynek latynoamerykański, poprzez 

organizację cyklu spotkań z lokalnymi firmami, przedsiębiorcami i instytucjami rządowymi . Polscy 

przedsiębiorcy uczestniczący w misji będą mogli dzięki temu uzyskać z pierwszej ręki informacje od 

specjalistów branżowych, jak również z zakresu prawa, rachunkowości i podatków.  
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Dlaczego Argentyna? 
 

Sektor farmaceutyczny jest jednym z najpotężniejszych w Argentynie i ma największy udział w PKB kraju. Jest 

to również przemysł dojrzały, o wyraźnym charakterze narodowym, gdyż ponad 60% produkcji stanowi 

kapitał argentyński. W Ameryce Łacińskiej Argentyna stanowi 80% rynku i zaopatruje sąsiednie rynki, takie 

jak Urugwaj, Brazylia, Paragwaj czy Chile. Jest to sektor, który w Argentynie inwestuje najwięcej w badania i 

rozwój. Mimo siły lokalnego przemysłu rynek daje pewne możliwości biznesowe dla firm zagranicznych. W 

pierwszej kolejności należy zauważyć, że jest to branża zależna od importu, zarówno jeśli chodzi o materiały, 

surowce, jak i maszyny. Inną opcją byłaby sprzedaż licencji na produkcję lub sprzedaż gotowych produktów 

lokalnym firmom. Praktyka ta jest powszechna w kraju, zwłaszcza po procesie „nacjonalizacji” przemysłu w 

ostatnich latach. Po drugie, jest to rynek, na którym pomimo ogromnych inwestycji w badania i rozwój wciąż 

brakuje wystarczających technologii i aplikacji ICT, aby dotrzeć do głównych rynków światowych, zarówno w 

zakresie produktów, jak i procesów. Firmy, które mają tę technologię, maja wysokie szanse w Argentynie. 

Inne możliwości oferują leki biotechnologiczne, które wymagają dużych inwestycji i mogą być wykorzystane 

tylko przez duże międzynarodowe koncerny. Argentyna może być interesującym rynkiem dla firm 

biotechnologicznych, naukowo-badawczych lub dla firm zajmujących się bardzo specyficzną niszą rynkową. 

 

Jeśli chodzi o kosmetyki, największe szanse na sprzedaż mają produkty masowe – dobrej jakości za dobrą 

cenę. Dotyczy to tak kosmetyków do pielęgnacji jak i do makijażu. W modzie są także teraz produkty eko, 

naturalne, na bazie ziół, owoców, składników naturalnych i minerałów. 

 

Nasza oferta 
 

W ramach organizacji misji gospodarczej oferujemy: 

 spotkanie wstępne online: definicja branży, cele firmy i oczekiwania związane z wizytą 
 dobór firm z branży – przygotowanie listy potencjalnych partnerów 

 przygotowanie agendy spotkań z potencjalnymi partnerami 
 obecność tłumacza polsko-hiszpańskiego 
 wsparcie ze strony lokalnego koordynatora podczas całego pobytu 

 noclegi na miejscu – hotele 4* lub 5* (dodatkowy koszt w przypadku delegacji na firmę powyżej 

1 osoby) 

 organizację wszystkich transferów i logistyki na miejscu 
 udział w oficjalnej kolacji dla uczestników misji  

 czas wizyty: 7 dni (przelot + 4-5 dni pobytu) 
 koszty ubezpieczenia  

 

Koszty ponoszone bezpośrednio przez firmę: 

 przelot z Polski do Ameryki Łacińskiej 
 dodatkowe ewentualne przeloty krajowe 
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 koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia dla firmy oraz koordynatora/tłumacza w przypadku 

podróży krajowych. Koszty te mogą zostać wycenione osobno lub zostać włączone w ofertę ogólną (ustalenia 

indywidualne). W przypadku transportu naziemnego wymagana jest dodatkowa wycena wynajmu auta oraz 

benzyny. 
Opcjonalnie proponujemy program turystyczny przed lub po wizycie - 1, 2 lub 3 dni – informacje dotyczące 

programu oraz związane z tym koszty będą omawiane indywidualnie 
 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia do 31.01.2022 na adres latinoamerica@phig.pl 

 

KONTAKT  
Szczegółowe informacje i pytania: 
Polsko – Latynoamerykańska Rada Biznesu 
Monika Wasążnik 
Tel. +48 22 630 94 11 

+48 663 023 022 
latinoamerica@phig.pl 
https://www.phig.pl/pl/Ameryka-Lacinska 

Zapraszamy! 
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