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OSIĄGNIĘTE CELE 

CCIIP zamknęła rok 2020, osiągając wszystkie wyznaczone cele, nawet z lepszymi wynikami niż 

oczekiwano. Oczywiście nie mówimy o celach sprzed pandemii, ale o tych, które CCIIP musiała 

ustalić , gdy COVID zmienił życie świata. 

CCIIP uważnie śledziła tragiczny rozwój pandemii Covid-19 w zachodniej Europie w tym we 

Włoszech i dzięki temu byliśmy w stanie przygotować się na ogłoszony przez Polski Rząd lock-

down narodowy. 

Wraz z nadejściem pandemii CCIIP postanowiła: 

1) Zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom, współpracownikom i Członkom 

2) Stać się punktem odniesienia w celu dostarczania informacji i udzielania wsparcia swoim 

Członkom 

3) Zdigitalizować wszystkie działania CCIIP 

4) Promować i chronić Made in Italy 

W odniesieniu do pierwszego punktu CCIIP skutecznie dostosowała się do nowego sposobu 

organizacyji podyktowanego lock-downem poprzez szybkie ustanowienie procesów pracy 

zdalnej, gwarantując tym bezpieczeństwo całej struktury. Wszystkie procesy zostały pomyślnie 

przeniesione do sieci, zapewniając ciągłość pracy CCIIP. 

Lock-down, nagłe blokady granic, pozostawanie otwartych tylko niezbędnych aktywności, 

blokada lotów i całkowita niepewność jutra, sprowadziły przedsiębiorców na zupełnie 

niezbadany i wrogi teren. Zaraz po wybuchu pandemii włoscy przedsiębiorcy szukali rzetelnych 

informacji o tym, jak radzić sobie na polskim rynku. Z tego powodu CCIIP, jako drugi cel, podjęła 

kroki, aby szybko udzielić przedsiębiorcom jasnych i konkretnych odpowiedzi na trudności 

związane z COVID-19. W tym celu zorganizowano w ciągu 2020 roku wiele webinariów 

informacyjnych oraz wzmocniono usługi help desk w zakresie nadzwyczajnego wsparcia 

Członków, przedsiębiorców i organizacji prowadzących swoja działalność w Polsce. Pięć dni po 

ogłoszeniu lock-downu krajowego w Polsce zorganizowano pierwsze webinarium na temat 

sytuacji międzynarodowej logistyki i transportu w świetle nowej rzeczywistości. W ciągu 

pierwszego półtora miesiąca blokady zorganizowano 7 webinariów (więcej niż jeden w tygodniu), 

poświęconych kluczowym zagadnieniom przy podejmowaniu decyzji biznesowych w tak trudnym 

okresie. 

Trzecim celem była cyfryzacja. W pełnej pandemii Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce 

w 2020 roku rozpoczęła proces cyfrowej transformacji, wdrażając nową platformę EventBank 

CRM (obecnie GlueUp). Poprzez tę platformę chcemy usprawnić komunikację wewnętrzną z 

Członkami i usprawnić procesy działalności operacyjnej. W ciągu 2020 roku CCIIP 

przeprowadziła start-up projektu oraz konfigurację platformy. Platforma została 

eksperymentalnie wykorzystana w konkretnych inicjatywach (na przykład została z 

powodzeniem wykorzystana podczas IABM2020). Test platformy wypadł bardzo pozytywnie i 

podniósł standardy jakości wszystkich prac CCIIP. 

Ponadto brak możliwości fizycznego udziału w wydarzeniach skutecznie zakłócił plany przed 

pandemiczne, eventy zostały (w miarę możliwości) przekształcone w wydarzenia cyfrowe. 
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Przykładem jest przede wszystkim organizacja w dniu 20 października 2020 roku naszego 

głównego wydarzenia poświęconego branży motoryzacyjnej „International Automotive Business 

Meeting”. Wydarzenie było wielkim sukcesem organizacyjnym: odbyło się w trybie hybrydowym, 

łącząc fizyczną obecności prelegentów w studiu nagraniowym oraz udział online uczestników i 

wielu mówców. W wydarzeniu wzięło udział 150 ekspertów i przedsiębiorców. 

Warto wspomnieć, że CCIIP była w stanie zorganizować w sieci spotkania biznesowe. Poniżej dwa 

przykłady: 

• W czasie International Automotive Business Meeting 60 firm spotkało się w pięciu 

grupowych sesjach networkingowych, w ramach platformy cyfrowej. 

• Niezwykły sukces odniosło również BUY ITALY, wydarzenie, które w dniach 16-20 

listopada 2020 r. dało 60 włoskim touroperatorom możliwość spotkania się ze 100 

polskimi kupcami podczas blisko 900 indywidualnych spotkań B2B w ramach platformy 

cyfrowej. To bezprecedensowe liczby jak na spotkania biznesowe między Polską a 

Włochami, które sprawiają, że BUY ITALY jest największym wydarzeniem B2B włoskiej 

turystyki, jakie kiedykolwiek odbyło się w Polsce. 

Wzrost bazy Członków: rok 2020 zamknęliśmy z 121 Członkami regularnie opłacającymi składki 

i tym samym osiągnęliśmy wyznaczony cel, aby nigdy nie spaść poniżej liczby  100 członków. 

Metodologia Satysfakcji Klienta: Izba Handlowa opracowała ankietę do weryfikacji satysfakcji 
klienta. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zawierają informacje niezbędne do 

ciągłego doskonalenia naszych działań. Do stworzenia i zarządzania ankietą w 2020 roku 

wykorzystaliśmy możliwości oferowane przez platformę Google Drive, usługę cloud storage 

stworzoną przez Google, która zawiera wszystkie narzędzia do edycji tekstu i arkuszy 

kalkulacyjnych. 

Przedstawiamy wyniki ankiet przesłanych przez firmy na zakończenie dwóch głównych spotkań 

biznesowych w ramach programu na  2020: 

• IABM2020  

• BUY ITALY 2020  

 

Dla CCIIP był to fundamentalny test na dwóch złożonych wydarzeniach. Otrzymaliśmy również 

przydatne sugestie i uwagi krytyczne, niezbędne do udoskonalenia tych nowych formatów 

cyfrowych, z których z pewnością będziemy korzystać również w przyszłości. 

Dla wygody, poniżej umieszczamy linki, aby bezpośrednio zapoznać się z odpowiedziami 

udzielonymi w kwestionariuszach. 

 W oparciu o wyniki ankiet, organizację obu wydarzeń możemy uznać za sukces: 

• IABM2020: z 11 włoskich firm, które wypełniły kwestionariusz, 10 zadeklarowało udział w 

kolejnej edycji. 

LINK Z WSZYSTKIMI ODPOWIEDZIAMI  
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• BUY ITALY: wszystkie 29 włoskich firm, które wypełniły kwestionariusz, zadeklarowało 

udział w kolejnej edycji. 

LINK Z WSZYSTKIMI ODPOWIEDZIAMI  

 
POMOC I WSPARCIE DLA FIRM 
Reorganizacja CCIIP obejmowała w dużej mierze pomoc i wsparcie dla naszych Członków i 
włoskich przedsiębiorców w świetle sytuacji nadzwyczajnej. 
Biorąc pod uwagę niezwykły charakter tej chwili, wsparcie serwisowe zostało wzmocnione 
poprzez zaangażowanie również specjalistów CCIIP z innych działów. Ponadto wzmocniono 
koordynację z Centro Studi CCIIP w zakresie opracowywania analiz i raportów przydatnych we 
wspieraniu włoskich przedsiębiorstw w sytuacjach awaryjnych. 
Proces wnioskowania o pomoc został zdigitalizowany poprzez aktywację formularza 
kontaktowego dostępnego na stronie CCIIP: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TqJ2tLOhz066uiU2TrTtWDawc5M5qoZ
Nn4Qwiaw6eZBUNUhPT0lFT05PRjNaVzExVzAyTzRaS0ZIOS4u 
W ten sposób wszystkie zapytania trafiają do systemu zarządzania zgłoszeniami powiązanego z 
bazą danych, która gromadzi informacje o tych, którzy się z nami kontaktują, rodzaj żądanej 
pomocy i śledzi wszystkie etapy, aż do rozwiązania sprawy. 
W 2020 roku otrzymaliśmy 156 wniosków o pomoc, w tym 102 z Włoch. 
Poniżej znajduje się wyciąg otrzymanych wniosków z Włoch (ze względu na ochronę prywatności 
wnioski od osób fizycznych są zgłaszane jako N/A): 

Nazwa firmy Sektor działalności Rodzaj zapytania 

A.D.Q. - Autodemolitori Di Qualità Automotive 
Usługi 
informacyjne 

Casavo Rynek nieruchomości 
Usługi 
informacyjne 

Borrello & Co. Srl Przemysł 

Poszukiwanie 
partnera 
biznesowego 

Agenzia italiana per 
l'internazionalizzazione Sede di Modena:  
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA Internacjonalizacja biznesu 

Usługi 
informacyjne 

Gleisfrei S.r.l. Kolej  
Usługi 
informacyjne 

Camera di Commercio di Reggio Emilia 
Izby handlowe Wydarzenia i 

projekty 

Celag S.r.l. 
Przemysłowy Usługi 

informacyjne 

Fast Eat 
Żywnościowy Wyszukiwanie 

partnerów 

EuroCogit 
Sprawy europejskie i lobbing Wyszukiwanie 

partnerów 

A.D.R. S.p.A 
Nieokreślony Usługi 

informacyjne 

Integration Body 
Sport Usługi 

informacyjne 

Avv. Alessandro Traini 
Prawnik Usługi 

informacyjne 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TqJ2tLOhz066uiU2TrTtWDawc5M5qoZNn4Qwiaw6eZBUNUhPT0lFT05PRjNaVzExVzAyTzRaS0ZIOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TqJ2tLOhz066uiU2TrTtWDawc5M5qoZNn4Qwiaw6eZBUNUhPT0lFT05PRjNaVzExVzAyTzRaS0ZIOS4u
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Disìo S.r.l. 
Cukierniczy Usługi 

informacyjne 

Carratelli Wine srl Unipersonale 
Wino Usługi 

informacyjne 

N/A 
Żywnościowy Usługi 

informacyjne 

Rapid 
Transport Wyszukiwanie 

partnerów 

Ass.Intern. Pugliesi nel Mondo 
Inne Inne (sprecyzuj 

później) 

I CLOUD 
- Usługi 

informacyjne 

N/A 
- Usługi 

informacyjne 

SISPE SNC 
Przemysł perfumeryjny Usługi 

informacyjne 

DEA ELECTRON 
Systemy elektroniczne Usługi 

informacyjne 

N/A 
rolno-spożywczy Usługi 

informacyjne 

Exclama Srl 
Importerzy promocyjni i 
detaliczni 

Inne (sprecyzuj 
później) 

Bitrock Srl 
Inne Inne (sprecyzuj 

później) 

TEODOMIRO DAL NEGRO SRL 
GRY DREWNIANE Wyszukiwanie 

partnerów 

LILLA SPA 
BIZNES Inne (sprecyzuj 

później) 

N/A 
Polska Inne (sprecyzuj 

później) 

ACSAN ITALIA SRL 
internacjonalizacja Specjalistyczna 

pomoc lub porada 
Si.G.Ma. STUDIO S.r.l. - Società di 
ingegneria integrata 

Architektura - Inżynieria - 
Konstrukcja 

Usługi 
informacyjne 

ARRIGHINI ALESSANDRO E C SNC 
handel używanymi 
obrabiarkami 

Wyszukiwanie 
partnerów 

Think Pro-Prominate Partner Company 
Produkcja, projektowanie 
produktów promocyjnych 

Wyszukiwanie 
partnerów 

Incase Handelsgesellschaft  
Niemcy Wyszukiwanie 

partnerów 

A+ Srl 
Marketing Usługi 

informacyjne 

Sanitaria Bianchelli S.r.l.s. Sanitarny 
Inne (sprecyzuj 
później) 

Giemme srls 
Rybny Wyszukiwanie 

partnerów 

IVY Diagnostics Srl 
Biomedical, In Vitro 
Diagnostics, Medical 

Wyszukiwanie 
partnerów 
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N/A 
spożywczy Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

Filippetti Yacht Srl 
Nautyczny Usługi 

informacyjne 

Gruppo LGM Srl 
Oczyszczanie Usługi 

informacyjne 

N/A 
usługi i turystyka Usługi 

informacyjne 

N/A 
spożywczy Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

airRoxy sp. z o.o. 
system wentylacji Wyszukiwanie 

partnerów 

Monterosa Zelandi Srl 
Tekstylia techniczne i 
przemysłowe 

Usługi 
informacyjne 

BONEX 
rzemiosło Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

Università Bocconi 
Fotowoltaika Wyszukiwanie 

partnerów 

N/A 
spożywczy Usługi 

informacyjne 

POLARIS AUTOMAZIONI SRL 
PRZEMYSŁOWE LINIE 
ROZLEWNICZE 

Wyszukiwanie 
partnerów 

EXPORIUM LTD 
AGRI-FOOD Usługi 

informacyjne 

Azienda Agricola Virzi' 
Agrobiznes Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

Elle Stone 
sektor kamieniarski Wyszukiwanie 

partnerów 

Mauro Polato 
Medycyna / rehabilitacja Usługi 

informacyjne 

Porfidi S.r.l. 
Kamienie naturalne Wydarzenia i 

projekty 

M&B Metalli Srl 
Konstrukcja - blacha - ŚOI Wyszukiwanie 

partnerów 

ortopedia Bottoni 
ortopedia zdrowotna Wyszukiwanie 

partnerów 

Legami srl 
Nieruchomy Wyszukiwanie 

partnerów 

TECNO SRL  

DORADZTWO W SPRAWIE 
EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ 

Inne (sprecyzuj 
później) 

F.C.L.ENGINEERING 
Opakowanie Wyszukiwanie 

partnerów 

SAFOP S.R.L. 
PRODUKCJA NARZĘDZI 
METALMECCANICO / MASZYN 

Specjalistyczna 
pomoc lub porada 

RISATTI INSTRUMENTS SRL 
TEST SILNIKA 
ELEKTRYCZNEGO 

Wyszukiwanie 
partnerów 

Gambarini & Muti Srl 
Grafika i komunikacja Usługi 

informacyjne 
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Gerard's 
Kosmetyki profesjonalne 
(pielęgnacja skóry) 

Wyszukiwanie 
partnerów 

Bonatti spa 
olej i gaz Usługi 

informacyjne 

Calzaturificio Emanuela 
Obuwie Wyszukiwanie 

partnerów 

MasperoTech Srl 

Przemysł - Kucie materiałów 
nieżelaznych (aluminium, 
miedź, tytan, ...) 

Inne (sprecyzuj 
później) 

Invest in Future 
Agencja Nieruchomości Usługi 

informacyjne 

ODS srl 
ZABAWKI Wyszukiwanie 

partnerów 

Energyexpert 
start up i żywność ekologiczna Usługi 

informacyjne 

BeautyCure Liudmila A"  
Kosmetyki Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

IMPES SERVICE S.P.A. 
PRYWATNY PRZEMYSŁ 
OBRÓBKI METALI 

Specjalistyczna 
pomoc lub porada 

Federazione Regionale Coldiretti del 
Veneto 

Stowarzyszenie branżowe 
sektora rolnego 

Usługi 
informacyjne 

SMS - Società Meccanica Sassolese 
Formy do produkcji płytek Inne (sprecyzuj 

później) 

Fareimpresa 2000 
Usługi Wyszukiwanie 

partnerów 

VALTEC TELCO SOLUTION 
TELEKOMUNIKACJA Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

N/A 
Biznes Inne (sprecyzuj 

później) 

ME.TIR BROKER SRL 
BROKER UBEZPIECZENIOWY Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

Kuze srls 
Sprzedaż hurtowa skór Specjalistyczna 

pomoc lub porada 
GUARDIA COSTIERA MONTE DI 
PROCIDA 

STRAŻ PRZYBRZEŻNA 
CAPITANERIE DI PORTO 

Inne (sprecyzuj 
później) 

Pulix 

detergenty do domowych i 
profesjonalnych ekspresów do 
kawy 

Usługi 
informacyjne 

N/A 
Marketing i komunikacja Usługi 

informacyjne 

NUTKAO SRL 

Żywność - Produkcja kremów i 
czekoladek w postaci 
półproduktów 

Wyszukiwanie 
partnerów 

N/A 
Handel wołowiną i 
wieprzowiną 

Inne (sprecyzuj 
później) 

Buon Gusto 
Żywnościowy Usługi 

informacyjne 

ONLY FOR MONEY  
PRODUCENT ODZIEŻY Wyszukiwanie 

partnerów 
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M.A.V. s.r.l.  
Maszyny do profilowania Wyszukiwanie 

partnerów 

Fipam Italia srl 
Systemy technologiczne Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

N/A 
Żywnościowy Usługi 

informacyjne 

Fornace di Fosdondo società cooperativa 
budynek Wyszukiwanie 

partnerów 

IMANPACK PACKAGING 
MASZYNY PAKUJĄCE - MAŁY 
PRZEMYSŁ ŚREDNI 

Usługi 
informacyjne 

Edil Green Romagna srl 
Konstrukcja, izolacja budynków Wyszukiwanie 

partnerów 
STUDIO ASSOCIATO BETTONI & 
LOCATELLI 

KONSULTANT BIZNESOWY Inne (sprecyzuj 
później) 

C.P.M. S.r.l.  
Kosmetyki Wyszukiwanie 

partnerów 

N/A 
Konsultant Wyszukiwanie 

partnerów 

GO.DE.CA.LIVE SNC 
KARMA DLA ZWIERZĄT Usługi 

informacyjne 

N/A 
różnorodny Usługi 

informacyjne 

ILDYKOSMETIKLAB S.R.L. 

PRODUKCJA PERFUM I 
PREPARATÓW 
KOSMETYCZNYCH 

Usługi 
informacyjne 

G&G CONSULTING S.R.L. 
SEKTOR FALOWNIKÓW 
ELEKTRONICZNYCH KART 

Usługi 
informacyjne 

CONMAR S.C.ARL 
BUDOWA - SYSTEMY Specjalistyczna 

pomoc lub porada 

Bocciardo Brokers SRL 
Skóry 
surowe,obrabiane,skrawane 

Usługi 
informacyjne 

Società Agricola Barone di Visceglia Srl 
Produkcja oliwy z oliwek extra 
virgin 

Wyszukiwanie 
partnerów 

Elkolaly company Ltd  
Sprzedaż jedzenia i napojów w 
Libii 

Inne (sprecyzuj 
później) 

4 Planets S.r.l. 
okulistyczny Inne (sprecyzuj 

później) 

Wires Engireering s.r.l. 
Budowa maszyn do cięcia 
materiałów kamiennych 

Wyszukiwanie 
partnerów 

 
USŁUGI INFORMACYJNE I CENTRUM STUDIÓW 
Kluczowa część planu awaryjnego CCIIP dotyczyła organizacji seminariów internetowych, które 
mogłyby dostarczyć Członkom jak najwięcej informacji na temat aktualnej sytuacji. 
CCIIP podjęła natychmiastowe działania, ażeby dać wyobrażenie o skuteczności organizacyjnej w 
nowej rzeczywistości weźmy pod uwagę, iż: 15 marca ogłoszono w Polsce stan zagrożenia 
epidemiologicznego wraz z ustanowieniem ogólnopolskiego lock-downu, a już 20 marca odbyło 
się pierwsze webinarium dotyczące kryzysu związanego z COVID-19. 
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Centro Studi CCIIP przyjęła na siebie rolę " Centrum naukowego", którego zadaniem było 
zdefiniowanie, zgodnie z rozwojem sytuacji kryzysowej, tematów bogatego kalendarza 
webinariów informacyjnych oraz wskazanie najlepszych prelegentów do tego celu. Ambasador 
Włoch oraz Dyrektor Agencji ICE w Warszawie udzielili wsparcia tej inicjatywie poprzez udział w 
webinariach, organizowanych w ciągu całego roku. 
 
Intensywna praca Centrum Studiów CCIIP zaowocowała następującym harmonogramem 
webinariów: 
 
Tytuł: #1WEBINAR CCIIP_ Aktualna sytuacja w logistyce -w czasach Covid-19. 
Udział: BCUBE, IDEPOL LOGISTIC, ARCESE POLSKA, PARTNERSPOL GROUP 
Data: piątek 20 marca 2020 
Godzina: 11:00 – 12:30 
Język: włoski 
REJESTRACJA NA WEBINAR:  
https://www.cciip.pl/IT/2156si_guarda-il-webinar-sulla-situazione-della-logistica/ 
 
Tytuł #2 WEBINAR CCIIP_ SEKTOR BANKWOY -DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA BIZNESU” 
wpływu COVID-19 na gospodarkę w skali makro, UE i Włoch.  
Udział: Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas, Konfederacja Lewiatan 
Data: czwartek 26 marca 2020 
Godzina: 11:00 – 12:30 
Język: włoski 
REJESTRACJA NA WEBINAR  
https://www.cciip.pl/IT/2157si_guarda-il-webinar-sull-impatto-macro-economico-del/ 
 
Tytuł: #3 WEBINAR CCIIP_ Agencje pośrednictwa pracy -wpływ koronowirusa na rynek pracy. 
Udział: Consea Executive Search, During Polska, Guidi Consulting, Orienta Polska 
Data: czwartek 2 kwietnia 2020 
Godzina: 11:00 – 12:30 
Język: włoski 
REJESTRACJA NA WEBINAR: 
 https://www.cciip.pl/IT/2165si_guarda-il-webinar-sull-impatto-del-coronavirus-sul/ 
 
Tytuł: #4 WEBINAR CCIIP: _ tarcza antykryzysowa, rebus sic stantibus e vis maior w umowach 
handlowych, ulgi i ułatwienia w wypełnianiu zobowiązań podatkowych i ZUS, zmiany w Kodeksie 
spółek handlowych w kodeksie karnym i innych kodeksach, real estate, umowy i porozumienia 
ugodowe, pożyczki, skutki epidemii w miejscu pracy 
Udział : Arena Advisory, iDesk Law & Tax, Core Sp. z o.o, Wardyński & Partners 
Czwartek 2 kwietnia 2020 
Godzina: 11:00 – 12:30 
Język: włoski 
REJESTRACJA NA WEBINAR https://www.cciip.pl/IT/2169si_guarda-il-webinar-legale-cciip-
provvedimenti-fisca/ 
 
Tytuł: #5 WEBINAR CCIIP Z UDZIAŁEM ALBERTO FORCHIELLI 
SCENARIUSZE PO KORONAWIRUSIE: Jaka przyszłość czeka Europę? Nowe stosunki z Azją i 
Stanami Zjednoczonymi” 
Data: środa 15 kwietnia 2020 
Udział: ALBERTO FORCHIELLI. 

https://www.cciip.pl/IT/2156si_guarda-il-webinar-sulla-situazione-della-logistica/
https://www.cciip.pl/IT/2157si_guarda-il-webinar-sull-impatto-macro-economico-del/
https://www.cciip.pl/IT/2165si_guarda-il-webinar-sull-impatto-del-coronavirus-sul/
https://www.cciip.pl/IT/2169si_guarda-il-webinar-legale-cciip-provvedimenti-fisca/
https://www.cciip.pl/IT/2169si_guarda-il-webinar-legale-cciip-provvedimenti-fisca/
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Godzina: 18:00 – 19:00 
Język: włoski 
Alberto Forchielli www.albertoforchielli.com : przedsiębiorca, dziennikarz i bloger. Ekspert w 
dziedzinie ekonomii i stosunków międzynarodowych, ze szczególnym zainteresowaniem 
Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, południowo-wschodnią Azją i Singapurem. Pełnił 
funkcję Starszego Doradcy w Banku Światowym w Waszyngtonie. W 2004 utworzył organizację 
Osservatorio Asia, której celem jest analizowanie i wspieranie relacji gospodarczych między 
Włochami a rynkiem azjatyckim. Ponadto, jest założycielem, dyrektorem generalnym, członkiem 
Investment Committee oraz doradcą administracyjnym w Mandarin Capital Management, gdzie 
kieruje funduszem private equity inwestującym w europejskie firmy eksportujące do Chin. 
REJESTRACJA NA WEBINAR: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gSssC-kOO-w&feature=emb_logo 
 
Tytuł: 6# WEBINAR CCIIP Wsparcie dla płynności firm – propozycje Polskiego Funduszu Rozwoju 
dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Data: wtorek 28 kwietnia 2020 
Udział: Dyrektor Centro Studi CCIIP (Donato Di Gilio), doradca Centro Studi (Marek Soszyński) 
Godzina: 11:00 – 12:00 
Język: włoski 
REJESTRACJA NA WEBINAR:  
https://www.youtube.com/watch?v=xHmtY-
SWuUQ&ab_channel=CameradiCommercioItalianainPolonia 
 
Tytuł: 7# WEBINAR CCIIP: FAKTORING I INNE ŚRODKI WSPARCIA BIZNESU W CZASIE COVID-19 
Data: 09.06.2020 
Udział: Intesa Sanpaolo, UBI Factor, IFIS Finance, BNP Paribas  
Godzina: 11:00 
Język: angielski 
REJESTRACJA NA WEBINAR:  
https://www.youtube.com/watch?v=llxSv35qUPQ&t=2s&ab_channel=CameradiCommercioItali
anainPolonia 
 
Tytuł: 8# WEBINAR CCIIP: SPOTKANIE Z PAWŁEM BORYSEM, POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 
(PFR): PROGRAM POMOCY DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
Data: 13.07.2020 
Udział: Intesa Sanpaolo, UBI Factor, IFIS Finance, BNP Paribas  
Godzina: 17:00 
Język: angielski 
Na szczególna uwagę zasługują dwa webinaria, które CCIIP zorganizowała dla środowiska 
włoskiej gastronomii w Polsce. Sieć włoskich restauracji jest fundamentalnym zasobem CCIIP jako 
część projektu certyfikacji znakiem Ospitalità Italiana, jak również ogólnie w rozwoju projektów 
internacjonalizacji Ho.Re.Ca. Restauracje z kuchnią włoską są preferowanym kanałem marketingu 
wyjątkowej jakości włoskich produktów rolno-spożywczych. Z tego powodu CCIIP zorganizowała 
dwa webinaria dla restauracji z włoską kuchnią w Polsce. Przede wszystkim po to, aby pomóc im 
w czasie największych trudności, bowiem sektor restauracyjny odczuł najboleśniej skutki 
obostrzeń związanych z pandemią covid-19, które odbiły się również na eksporcie włoskich 
produktów. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gSssC-kOO-w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xHmtY-SWuUQ&ab_channel=CameradiCommercioItalianainPolonia
https://www.youtube.com/watch?v=xHmtY-SWuUQ&ab_channel=CameradiCommercioItalianainPolonia
https://www.youtube.com/watch?v=llxSv35qUPQ&t=2s&ab_channel=CameradiCommercioItalianainPolonia
https://www.youtube.com/watch?v=llxSv35qUPQ&t=2s&ab_channel=CameradiCommercioItalianainPolonia
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Tytuł: 8# WEBINAR CCIIP: OGRANICZENIA W PROWADZENIU ZAKŁADÓW 
GASTRONOMICZNYCH 
Co robić, a czego nie robić w sytuacji kryzysowej. Praktyczne wskazówki, jak przetrwać 
zamknięcie restauracji. 
Data: wtorek 24 marca 2020 
Udział: Krzysztof Kaliciński, wykładowca Akademii Koźmińskiego, Manager sektora l’Ho.Re.Ca. 
Godzina: 15:00 - 16:30 
 
Webinarium odbyło się w języku polskim po to, by mogli wziąć w nim udział restauratorzy, którzy 
nie mówią po włosku. 
W czasie webinarium poruszono następujące tematy: 

• Zapewnienie o bezpieczeństwie produktów pochodzących z Włoch w czasie, gdy różne 
media rozpowszechniały fałszywe wiadomości o zagrożeniu ze strony towarów z Włoch 

• Aktywacja narzędzi dostawczych dla zamówień na wynos 
• Promocja restauracji w mediach społecznościowych 
• Inne praktyczne porady 
•  

REJESTRACJA NA WEBINAR:  
https://www.youtube.com/watch?v=qH5uovbeuHs&ab_channel=CameradiCommercioItalianai
nPolonia 
 
TYTUŁ: 9# WEBINAR CCIIP: PFR - TARCZA FINANSOWA DLA MIKRO I MAŁYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW (RESTAURACJI): JAK SZYBKO OTRZYMAĆ DOTACJĘ Z BANKU. 
Data: poniedziałek 25 maja 2020 
Udział: Centro Studi CCIIP (Wiceprezes CCIIP przedstawiciel sektora food, Emiliano Castagna) 
Godzina: 15:00 - 16:30 
 
Webinarium odbyło się w języku polskim po to, by mogli wziąć w nim udział restauratorzy, którzy 
nie mówią po włosku. 
poruszono następujące tematy: 

• Linie finansowania 
• Jak je aktywować (demonstracja praktyczna) 

 
Seminaria współorganizowane przez CCIIP 
Oprócz seminariów organizowanych tylko przez CCIIP, są też te współorganizowane z innymi 
partnerami działającymi w Polsce. CCIIP obejmowała patronatem te wydarzenia oraz promowała 
je wśród zapisanych w swojej bazie włoskich firmach zainteresowanych polskim rynkiem. W 
przypadku niektórych webinarów CCIIP wskazała również partnera eksperckiego, który 
przygotował odpowiednie treści i zajął się ich prezentacją. 
Poniżej opisujemy zarówno seminaria offline (przed lockdownem), jak i te online (w trakcie 
trwania lockdawnu spowodowanego pandemią). 
 
 
Seminaria offline: 
 
Tytuł: DODATKOWE MEDIACJE PRAWNE W SPORACH Z SEKTOREM PUBLICZNYM 
Data: 14 stycznia 2020 
Udział: Mediatorzy z Międzynarodowego Centrum Mediacji (którego CCIIP jest Członkiem 
Założycielem) 
Godzina: 09:00 - 13:30 

https://www.youtube.com/watch?v=qH5uovbeuHs&ab_channel=CameradiCommercioItalianainPolonia
https://www.youtube.com/watch?v=qH5uovbeuHs&ab_channel=CameradiCommercioItalianainPolonia
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Język seminarium: angielski 
Na zakończenie seminarium obecne firmy wzięły udział w sesji networkingowej. Udział wzięło 
pięć firm z sieci CCIIP. 
 
Tytuł: FINANSOWANIE SPORÓW SĄDOWYCH W POLSCE. FINANSOWANIE KOSZTÓW 
SĄDOWYCH I OPŁAT PRAWNYCH, PODEJMOWANIE RYZYKA W SPRAWIE I OTRZYMANIE 
WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU WYGRANEJ. 
Data: 30 stycznia 2020 
Udział: Studio Legale Kochański & Partners (Italian Desk) 
Godzina: 10:00 – 12:30 
Język seminarium: angielski 
Na zakończenie seminarium obecne firmy wzięły udział w sesji networkingowej. Udział wzięło 7 
firm z bazy CCIIP 
 
Seminaria online (webinar) 
 
Tytuł: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I DOTACJI W POLSCE W CZASIE COVID-19 
Data: 28 maja 2020 
Udział: KPMG (Italian Desk) 
Godzina: 10:00 – 12:30 
Język seminarium: angielski 
Udział wzięły cztery firmy z bazy CCIIP. 
 
 
Tytuł: CENY TRANSFEROWE: JAK ZARZĄDZAĆ TERMINAMI? 
Data: 6 października 2020 
Udział: KPMG (Italian Desk) 
Godzina: 11:00 – 12:00 
Język seminarium: angielski 
Udział wzięły cztery firmy z bazy CCIIP. 
 
Tytuł: JAK ROZWIĄZAĆ KONFLIKT W FIRMIE, NAWET JEŚLI NIGDY NIE SŁYSZAŁEŚ O MEDIACJI 
Data: 14 października 2020 
Udział: Mediatorzy z Międzynarodowego Centrum Mediacji (którego CCIIP jest członkiem 
założycielem) 
Godzina: 20:00 – 21:00 
Język seminarium: angielski 
Udział wzięły 5 firm z bazy CCIIP. 
 
Tytuł: OPODATKOWANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKI 
KOMANDYTOWEJ W POLSCE 
Data: 18 października 2020 
Udział: Arena Advisory (Italian Desk) 
Godzina: 10:00 – 11:00 
Język seminarium: angielski 
Udział wzięło 3 firmy z bazy CCIIP. 
 
Tytuł: NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWO-LOGISTYCZNE 
Data: 26 listopada 2020 
Udział: Studio legale Kochański & Partners + BNP Paribas Real Estate  
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Godzina: 11:00 – 12:00 
Język seminarium: angielski 
Udział wzięły 6 firm z bazy CCIIP. 
 
 
 
Tytuł: Cztery oblicza zmian podatkowych - Podatki 2020/2021  
Data: 27 listopada 2020 
Udział: Studio legale Kochański & Partners (Italian Desk) 
Godzina: 11:00 – 13:00 
Język seminarium: angielski 
Udział wzięły 6 firm z bazy CCIIP 
 
Tytuł: NOWA ROLA ZRÓWNOWAŻONYCH FINANSÓW I EUROPEJSKI PLAN OBUDOWY 
Data: 15 grudnia 2020 
Udział: Ekonomiści z Banku Intesa Sanpaolo 
Godzina: 16:00 – 18:00 
Język seminarium: włoski 
Udział wzięły 6 firm z bazy CCIIP 
 
Tytuł: SCENARIUSZ 2021: BLASKI NORMALNOŚCI 
Data: 17 grudnia 2020 
Udział: Ekonomiści z Banku Intesa Sanpaolo 
Godzina: 11:00 – 12:00 
Język seminarium: włoski 
Udział wzięły 6 firm z bazy CCIIP 
 
CYFRYZACJA PROCESÓW i KOMUNIKACJI 
Sytuacja kryzysowa COVID zmusiła CCIIP do przyspieszenia cyfryzacji wszystkich swoich działań, 
a co za tym idzie - komunikacji. 
 
W tym celu CCIIP zatrudniła nowego pracownika odpowiedzialnego za marketing cyfrowy, 
obejmujący: 
 
1. znalezienie cyfrowego CRM do obsługi działań i komunikacji CCIIP 
2. zapewnienie nadzwyczajnego wsparcie w zarządzaniu komunikacją cyfrową w czasie pandemii 
 
Jeśli chodzi o pierwszy punkt, przeprowadzona została dogłębna kontrola potrzeb CCIIP w 
zakresie digitalizacji. Następnie analiza kosztów i korzyści, aby ocenić rozwój dotychczasowego 
CRM lub zakup nowego komercyjnego rozwiązania już dostępnego na rynku. 
Efektem analizy był wybór i zakupu oprogramowania dostępnego na rynku (Event Bank / 
GlueUp). 
 
W rzeczywistości od strony biznesowej platforma cyfrowa umożliwia: 

• Utworzenie profilu firmy na platformie 
• Bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i działaniami CCIIP 
• Pozostanie w kontakcie z innymi firmami na platformie 
• Promocję produktów i usług firm zarejestrowanych na platformie 
• Posiadanie dostępu do konta firmowego za pośrednictwem aplikacji MyGlue w telefonie 

komórkowym 
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CRM to także niezwykłe narzędzie wspierające pracę zespołu CCIIP: 
 

• Zarządzanie kontaktami: umożliwia CCIIP mieć wszystkie swoje kontakty na platformie, 
w sposób zorganizowany według kategorii, co pozwala na szybkie i łatwe wyszukiwanie 
danych. Kolejną związaną z tym korzyścią jest zgodność ze wszystkimi przepisami RODO. 

• Zarządzanie komunikacją: platforma posiada system mailingu marketingowego, który 
umożliwia tworzenie kampanii i newsletterów poprzez liczne szablony graficzne, a 
następnie programowanie automatycznej ich wysyłki. Zapewnia to możliwość zbierania 
aktualnych danych o skuteczności komunikacji co ma fundamentalne znaczenie dla 
działań CCIIP (umożliwia weryfikacje kto otwiera nasze e-maile, a w które tylko klikają 
użytkownicy itp.)  

• Zarządzanie wydarzeniami: za pośrednictwem platformy można tworzyć strony docelowe 
różnych projektów CCIIP z licznymi szablonami graficznymi. Narzędzia CRM pozwalają 
zbierać rejestracje na wydarzenia, zarządzać płatnościami, meldować gości, zarządzać 
komunikacją z uczestnikami. 

• Zarządzanie projektami: CRM posiada system zarządzania projektami, który umożliwia 
przydzielanie zadań odpowiednim kierownikom projektów. Zdigitalizowane zarządzanie 
projektami pozwala kierownictwu CCIIP na kontrolę wszystkich działań z poziomu profilu 
użytkownika. 

 
Po wykupieniu abonamentu na oprogramowanie rozpoczęto konfigurację platformy (tworzenie 
kont osobistych dla zespołu CCIIP, dostosowanie bazy danych CCIIP do języka platformy, 
zakładanie list mailingowych), a także eksperymentowanie z konkretnymi czynnościami 
(przetwarzanie biuletynów i innych marketingowych kampanii mailingowych, a także jej 
konfiguracja na potrzeby realizacji wydarzenia IABM). 
 
Dodatkowo nowemu pracownikowi powierzono zarządzanie mediami społecznościowymi Izby: 
Facebook: https://www.facebook.com/cameradicommercioedellindustriaitalianainpolonia/ 
Instagram: https://www.instagram.com/cameradicommercio.varsavia/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cciip/ 
W szczególności zarządzanie nowymi formami komunikacji społecznej, takimi jak transmisje na 
żywo, do których wykorzystano specjalne oprogramowanie (StreamYard) oraz rozwój kampanii 
sponsorowanych w mediach społecznościowych CCIIP. Podkreślić należy również rozwój 
cyfrowych infografik dotyczących danych statystycznych oraz publikację w kanałach 
społecznościowych Włoskiej Izby interesujących informacji dotyczących relacji gospodarczych 
między Włochami a Polską. 
 
BUSINESS NETWORKING 
Pandemia zakłóciła planowanie wydarzeń networkingowych CCIIP, a wdrożenie programu 2020 
w całości stało się niemożliwe. Jednak w drugiej połowie roku CCIIP zdołała przeprowadzić 
cyfrowo dwa bardzo udane spotkania biznesowe. 
 
Oba wydarzenia zrodziły się ze współpracy CCIIP z innymi międzynarodowymi Izbami 
działającymi w Polsce, wchodzącymi w skład IGCC (International Group of Chambers of 
Commerce) oraz innymi lokalnymi partnerami biznesowymi. Wszyscy współorganizatorzy 
podzielili się zadaniami organizacyjnymi i promocją wśród swoich kontaktów. Jeśli chodzi o 
koszty, każda zaangażowana Izba Handlowa opłaciła koszt swojego wykorzystania platformy 
internetowej. 

https://www.facebook.com/cameradicommercioedellindustriaitalianainpolonia/
https://www.instagram.com/cameradicommercio.varsavia/
https://www.linkedin.com/company/cciip/
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• International Business Mixer ONLINE, by IGCC 
25 listopada 2020 odbyło się zaplanowane wydarzenie networkigowe zorganizowane przy 
współpracy 11 Izb: Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, Belgijsko-Polskiej Izby 
Handlowej, Brytyjsko- Polskiej Izby Handlowej, Francusko- Polskiej Izby Handlowej, Irlandzko- 
Polskiej Izby Handlowej, Polsko-Hiszpańskiej Izby Handlowej, Polsko-Holenderskiej Izby 
Handlowej, Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej , Polsko-Portugalskiej Izbie 
Gospodarczej, Polsko-Kanadyjskiej Izbie Gospodarczej oraz Skandynawsko-Polskiej Izbie 
Gospodarczej. 
Wydarzenie zostało zorganizowane online za pomocą platformy Venture Café. 
W wydarzeniu wzięło udział ponad 240 firm, co czyni go największą imprezą internetową 
organizowaną wspólnie przez Izby Gospodarcze IGCC. W wydarzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele 17 włoskich firm, Członków Izby. Po wydarzeniu wyrazili oni ogromne 
zadowolenie z liczby i jakości cyfrowych spotkań B2B. 

• Gwiazdkowy Business Mixer  
16 grudnia 2020 r. odbyła się druga edycja Gwiazdkowego Miksera Biznesowego, 
organizowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, miasto Katowice, wpływowy 
Związek Pracodawców Polskich „Lewiatan” oraz następujące Zagraniczne Izby Gospodarcze w 
Polsce: Włoską, Amerykańską, Polsko-Niemiecką, Polsko-Kanadyjską, Polsko-Francuską, Polsko-
Rumuńską, Polsko-Węgierską, Polsko-Brytyjską i Enterprise Ireland.  
Edycja 2020 odbyła się online na platformie Venture Cafe. 
Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję omówić dobre praktyki biznesowe, nawiązać nowe 
kontakty biznesowe z potencjalnymi partnerami, klientami, dostawcami, dystrybutorami i 
inwestorami. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli firm, w tym 10 z bazy CCIIP. Uczestniczące 
włoskie firmy potwierdziły wysoką jakość cyfrowych spotkań B2B, które odbyły z pozostałymi 90 
uczestniczącymi firmami. 
 
INTERNATIONAL AUTOMOTIVE BUSINESS MEETENG 
20 października 2020 roku odbyło się najważniejsze w kalendarzu CCIIP wydarzenie promocyjne: 
International Automotive Business Meeting. Ze względu na ograniczenia sanitarne wydarzenie 
odbyło się w trybie hybrydowym, z możliwością fizycznej obecności prelegentów w studiu 
nagraniowym oraz z udziałem online przedsiębiorców i elspertów. 
 
International Automotive Business Meeting to wydarzenie biznesowe, na którym najważniejsi 
gracze branży motoryzacyjnej, instytucje, firmy i eksperci spotykają się, aby dyskutować o 
przyszłości sektora: przede wszystkim elektromobilności i autonomicznych systemach jazdy 
(ADAS). To także najważniejsze w Polsce międzynarodowe wydarzenie B2B dedykowane branży, 
mające na celu promocję możliwości biznesowych dla włoskich firm motoryzacyjnych. 
W ramach CCIIP powołana grupa operacyjna zaangażowana jest przez cały rok w realizację 
projektu IABM. 
W pierwszych miesiącach 2020 roku odbyły się spotkania z partnerami Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (współorganizatorem wydarzenia) w celu zdefiniowania programu i 
stworzenia ram instytucjonalnych IABM licząc na możliwość zorganizowania wydarzenia w 
tradycyjnej formule jak w poprzednich edycjach planowano zagospodarowanie dwóch dni 20 i 21 
października 2020 r. 
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Rozpoczęto również działania marketingowe promocji projektu (przygotowanie materiałów do 
konferencji prasowej ogłaszającej edycję 2020, opracowanie szaty graficznej broszury, 
stworzenie filmu promocyjnego IABM2020 do wykorzystania w mediach społecznościowych). 
Niestety wszystkie plany zostały zakłócone wybuchem pandemii covid-19. 
 
W związku z tym, po konsultacji ze wszystkimi partnerami projektu, grupa robocza IABM 
postanowiła zorganizować wydarzenie w trybie online. Program tej specjalnej edycji utrzymał 
dwa główne punkty wydarzenia tj. konferencje tematyczne oraz możliwość spotkań w celu 
nawiązywania kontaktów biznesowych. Został on jednak skrócony do jednego dnia (zamiast 
dwóch, w wydaniu tradycyjnym). 
Nowa rzeczywistość spowodowała konieczność przyspieszenia procesów cyfryzacji zarówno 
logistyki, jak i całej strategii promocyjnej. 
 
W zakresie logistyki CCIIP wykorzystała platformę cyfrową (EventBank / Glueup), która 
umożliwiła: 

• rejestrację uczestników i płatności online 
• utworzenie profilu firmy każdemu uczestnikowi 
• wzięcie udziału w konferencji 
• promocję nawiązywania kontaktów biznesowych wśród uczestników 

Edycja specjalna wymagała również opracowania strategii promocji w wydaniu całkowicie 
cyfrowym. 
Wyrafinowana strategia cyfrowa przyjęła nazwę „Road to IABM” i została stworzona w logice 
funnel marketing (marketingu lejkowego) czyli systemu promocji, którego celem jest zdobycie 
zaufania potencjalnego klienta na wszystkich etapach drogi jaką przechodzi każda osoba przed 
przystąpieniem do zakupu produktu lub usługi. 
 

1. Stworzenie motoryzacyjnego e-booka zawierającego informacje na temat 
biznesowych możliwości na rynku motoryzacyjnym w Polsce 
 

Z pomocą instytucjonalnych partnerów sektora motoryzacyjnego IABM powstał e-book z 
informacjami na temat europejskiego rynku motoryzacyjnych i biznesowego potencjału Polski. 
Dokument zawierał przegląd polskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz możliwości rozwoju dla 
firm związanych z motoryzacją. W ostatnim rozdziale opisano IABM i korzyści płynące z 
tworzenia sieci biznesowych. E-book stał się osią cyfrowej strategii promowania IABM na 
docelowych rynkach motoryzacyjnych (patrz poniżej: punkt 2). Dużą uwagę zwrócono na szatę 
graficzną e-booka, opracowaną przy wsparciu profesjonalistów. 
 

2. Cyfrowa promocja IABM odbywała się na następujących zagranicznych rynkach 
motoryzacyjnych (Świadomość) 
 

Cyfrowy świat ma tę zaletę, że nie przeszkadzają mu duże odległości. Wychodząc z tego założenia, 
w cyfrowej edycji IABM postawiliśmy sobie za cel promocję wydarzenia na wszystkich głównych 
rynkach motoryzacyjnych na świecie, aby IABM stał się wydarzeniem jeszcze bardziej 
międzynarodowym oraz poszerzył potencjalny rynek dla włoskich firm motoryzacyjnych. 

 
Docelowymi rynkami strategii marketingowej były: 

 
• Europa: 

▪ Włochy 
▪  Polska 
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▪  Niemcy 
▪  Francja 
▪  Niemcy 
▪  Hiszpania 
▪  Wielka Brytania 
▪  Republika Czeska 
▪  Słowacja 

 
• Ameryka Południowa i Północna: 

▪  USA 
▪  Meksyk 
▪  Brazylia 
▪  Chile 
▪ Argentyna 

 
• Azja 

▪  Chiny 
▪  Japonia 
▪  Korea Południowa 
▪  Indie 

 
W tym celu przygotowaliśmy sponsorowane kampanie promocyjne na platformach Facebook, 
Google Network i LinkedIn. Platformy pozwalają bowiem na dokładne profilowanie i 
ukierunkowaną promocję do grupy docelowej. Na uwagę zasługuje pogłębione badanie 
dokładnych obszarów geograficznych (na poziomie województw), w których znajdują się klastry 
motoryzacyjne wszystkich wymienionych powyżej krajów, aby lepiej ukierunkować 
sponsorowane kampanie. 
 
Kampanie sponsorowane przez media społecznościowe promowały możliwość bezpłatnego 
pobrania e-booka IABM. Dokument ten był narzędziem do tworzenia potencjalnej bazy klientów 
(generowanie liderów). W rzeczywistości ci, którzy go pobrali, wyrazili zgodę na wykorzystanie 
przez CCIIP wprowadzonych danych osobowych (w tym adresu e-mail), co pozwoliło nam 
odpowiednio pokierować grupą docelową w kolejnych etapach funnel marketing.  
 
 
Pod koniec międzynarodowych kampanii na rynkach docelowych E-book został pobrany przez 
450 kontaktów, które stały się celem kolejnych faz strategii. 
 

3. Zorganizowanie 2 (bezpłatnych) webinariów poświęconych IABM (zainteresowanie i 
rozważania) 

Wszyscy potencjalni klienci IABM zostali zaproszeni na dwa bezpłatne webinaria. W 
rzeczywistości seminaria internetowe są doskonałym narzędziem do przekształcania 
potencjalnych klientów w klientów docelowych, ponieważ dają podgląd tego, czego można się 
spodziewać po głównym wydarzeniu. Pierwszym krokiem było ogłoszenie webinariów, aby 
zachęcić potencjalnych zainteresowanych do zapisania się na stronie rejestrowej. Cyfryzacja 
procesu pozwoliła nam prześledzić, który z 450 potencjalnych nowych kontaktów otworzył 
zaproszenie na webinaria lub tylko kliknął link, aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniach i 
ostatecznie zarejestrował się. 
Webinar 1 - Road to IABM " Nowa norma w motoryzacji " 
Podjęte tematy: 
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• Nowa norma w branży motoryzacyjnej (gdzie jesteśmy) 
• Niezbędne ewolucje przemysłu celem przetrwania 

 
Webinar 2 - Road to IABM - Od „Polskiego Fiata” do zrównoważonego transportu - gdzie jest 
Polska na europejskiej mapie e-mobilności? 
Podjęte tematy: 
 

• Gdzie jest Polska z elektromobilnością i jakie są prognozy na najbliższe lata?  
• Wyzwania prawne dla e-mobilności w Polsce - poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 

prawnych   
 

4. Blog: Wywiady z czołowymi ekspertami z polskiego sektora motoryzacyjnego 
(Zainteresowanie i rozważanie) 
 

Mając na względzie budowaniu relacji zaufania z potencjalnymi klientami IABM opracowaliśmy 
plan redakcyjny w postaci bloga, w którym przeprowadzono wywiady z pięcioma ekspertami z 
branży motoryzacyjnej w Polsce. 
Każdy z wywiadów został opublikowany na blogu na stronie www.iabmevent.com ,a ich 
publikacja była promowana na kanałach społecznościowych wydarzenia. Wszystkie wywiady 
zostały również wysłane do wszystkich kontaktów z bazy potencjalnych klientów. 
 
Kalendarz wywiadów: 
 
29.07.2020 
Rozmowa z Jakubem Farysiem, Prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) 
 
26.08.2020 
Wywiad z Maciejem Mazurem, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) 
 
24.09.2020 
Rozmowa z Ewą Łabno-Falęcką, Dyrektorem Komunikacji Korporacyjnej i Spraw Zagranicznych 
Mercedes-Benz Polska 
 
30.09.2020 
Wywiad z Janem Kamoji-Czapińskim, Dyrektorem Inwestycji Motoryzacyjnych Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu (PAIH) 
 
08.10.2020 
Wywiad z Dariuszem Mikołajczakiem, Prezesem Toyota Motor Manufacturing Poland 
 
Artykuły w języku polskim zostały przetłumaczone na język angielski w celu promocji w 
kampaniach międzynarodowych. 
5. Działania marketingowe mające na celu przekształcenie potencjalnych odbiorców w 
klientów  
Wszystkie działania opisane w poprzednich punktach, zawierały w każdej komunikacji 
zaproszenie do rejestracji w IABM. 
 
 
 

http://www.iabmevent.com/
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Wydarzenie: IABM2020 - edycja online (20 października 2020) 
20 października odbył się International Automotive Business Meeting, specjalna edycja 
internetowa. W wydarzeniu wzięło udział 150 uczestników, w tym eksperci i przedsiębiorcy. 
Wydarzenie zostało zarejestrowane w studiu telewizyjnym, wynajętym na tę okazję (z 
prelegentami, którzy mogli być obecni stacjonarnie lub online), a przy wsparciu techników studia 
całe wydarzenie było transmitowane na żywo na platformie cyfrowej.  Wydarzenie poprowadził 
dziennikarz Artur Osiecki. 
W pierwszej części wydarzenia odbyła się konferencja. Pełną relację na temat partnerów, 
prelegentów i tematów omawianych podczas wydarzenia można znaleźć w raporcie z konferencji: 
https://www.cciip.pl/2275si_comunicato-stampa-international-automotive-busines/ 
W drugiej części dnia odbył się digital business networking. Wybrano formę networkingu 
grupowego. Firmy uczestniczące zostały podzielone na 4 grupy. Podczas każdej sesji każdy z 
uczestników miał około 2 minuty na przedstawienie siebie i firmę, którą reprezentował. Łącznie 
odbyło się 5 sesji. 
W networkingu grupowym uczestniczyło 60 firm. Spośród nich 20 to firmy włoskie, które 
spotkały się z pozostałymi polskimi i międzynarodowymi partnerami handlowymi. 
 
 
POSZUKIWANIE PARTNERÓW HANDLOWYCH 
W odniesieniu do zapytań o poszukiwanie partnerów handlowych, biorąc pod uwagę okres 
kryzysu dla firm włoskich i mając na uwadze współpracę z Sistema Italia, CCIIP doradzała firmom 
skorzystanie z usług ICE w ramach bezpłatnej usługi jaką Instytut świadczy od 1 kwietnia 2020 
firmom zatrudniającym do 100 pracowników: 
https://www.ice.it/it/nuovo-catalogo-servizi-0 
Dwie firmy wolały jednak skorzystać z usług CCIIP. 

Nazwa firmy  Sektor  Firma docelowa Opis działalności  Output 
FEDA Producent 

podnośników do 
pokryw 
kanalizacyjnych 

Dystrybutorzy 
produktu 

Komercjalizacja Pośrednictwo 
handlowe 
między firmą a 2 
odbiorcami 
produktów 

TECME Producent 
generatorów 
dwutlenku 
chloru, 
systemów UV, 
dozowników, 
generatorów 
ozonu, 
dezodoryzacji 
powietrza 

Dystrybutorzy 
produktu 

Komercjalizacja  Pośrednictwo 
handlowe 
między firmą a 8 
odbiorcami 
produktów 

 
 
 
 

 

https://www.cciip.pl/2275si_comunicato-stampa-international-automotive-busines/
https://www.ice.it/it/nuovo-catalogo-servizi-0
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POSZUKIWANIE KUPCÓW 

Incoming digitale z Bankiem Popolare di Sondrio  

CCIIP była zaangażowana w międzynarodową akcję internacjonalizacji, obejmującą wiele krajów, 

zorganizowaną przez Bank Popolare di Sondrio, przy koordynacji Assocamerestero, która 

polegała na wirtualnym poszukiwaniu zagranicznych nabywców z sektora Food & Wine na rzecz 

42 włoskich firm będących klientami BPS. CCIIP otrzymała zadanie identyfikacji co najmniej 

jednego kupca w Polsce, który spotkałby się z minimum 15 i maksimum 25 firmami, według 

kolejności pierwszeństwa. 

Po mailingu marketingowym do kontaktów z bazy branżowej CCIIP, zgłosiła się firma MAGIA DEL 

VINO Sp.zo. o. z Lublina, której profil został zaakceptowany przez klienta. Następnie CCIIP zebrała 

preferencje polskiego kupca dotyczące spotkań z włoskich firmami podczas meeting’ów B2B na 

platformie cyfrowej. Następnie w porozumieniu z Assocamerestero ustalono konkretny program 

spotkań z firmami włoskimi, które odbywały się w ramach platformy Zoom. 

Spotkania polskich kupców odbyły się w dniach 18-20 listopada według następującego programu: 

 

 

 

 

 

18.11.2020                            Nazwa firmy 

15:00 Giorgio Piccapietra 

15:30 GAMAFOOD SRL  

16:00 CASALE MATTIA  

19.11.2020                           Nazwa firmy 

08:30 BINE' Societa' Agricola Semplice 

09:00 Azienda Agricola G. Ricci Curbastro & Figli S.S. 

09:30 Gotto d'Oro  

10:00 AZIENDA AGRICOLA BOTTARELLI FRANCO & VALERIO 

10:30 Oinoe Società Agricola srl 

11:00 AZIENDA AGRICOLA ALBERTO MARSETTI 
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11:30 AZIENDA AGRICOLA DONATI MARCO 

12:00 CANTINE SAN MARCO SRL 

20.11.2020                           Nazwa firmy 

08:30 Azienda Agricola Marzaghe Franciacorta 

09:00 AR.PE.PE. s.r.l. Società Agricola 

09:30 VIGNE OLCRU SRL 

10:00 La Spia SRL 

10:30 CANTINE MONFORT 

11:00 FONTANASSA 

11:30 AZIENDA AGRICOLA RONCA 

12:00 Grati (Azienda Vinicola Galiga F.lli Grati) 

14:30 La Svolta srl & Marcella Giuliani 

15:00 Triacca 

 

Na zakończenie spotkań B2B CCIIP otrzymała od kupującego uzupełniony kwestionariusz 

dotyczący odbytych spotkań i perspektyw rozwoju handlowego. W ramach tej samej akcji 

zarejestrowano 10-15 minutowy film o polskim sektorze rolno-spożywczym. 

Wideo nagrane przez CCIIP zawierało następujące elementy: 

• Ogólne wprowadzenie na temat żywności i win preferowanych w kraju 

• Krótką wzmiankę na temat wpływu Covid19 na sektor 

• Rolę Made in Italy możliwości / ewentualne przeszkody dla włoskich firm 

• Najbardziej poszukiwane produkty i ich specyfikację  

• Przepisy prawne dotyczące sektora (np.przepisy Fitosanitarne, techniki, certyfikaty itp.) 

• Główne kanały dystrybucji i marketingu 

• Charakterystykę konsumenta 

• Wszelkie możliwości wsparcia 

Film został przesłany do Assocamerestero i Banku Popolare di Sondrio. Bank zamieścił następnie 

wideo na swojej platformie Business School, do której mają dostęp wszystkie firmy-klienci, jego 
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ewentualnie ponowne wyemitowanie odbędzie się za pośrednictwem kanałów 

społecznościowych BPS i Assocamerestero. 

 

EU Match – z Promos 

Promos Italia zlecił CCIIP zaproszenie polskich kupców z sektora rolno-spożywczego do 

rejestracji na platformie cyfrowej w celu spotkania się z 220 włoskimi firmami w dniach od 9 do 

21 grudnia 2020 r. 

Strona www projektu to 

https://matchit.promositalia.camcom.it/eu-match-304/home.php?idP=304. 

CCIIP podjęła przede wszystkim działania mające na celu zdefiniowanie marketingu projektu oraz 

stworzenie materiałów promocyjnych. 

Usługa CCIIP obejmowała następujące czynności: 

 

• Publikację projektu na stronie internetowej i kanałach mediów społecznościowych CCIIP 

• Mailing marketingowy do kontaktów z bazy danych CCIIP sektora 

• Telefoniczne akcje marketingowe skierowane do osób, które spontanicznie nie włączyły 

się w inicjatywę 

• Ciągłe wsparcie logistyczne dla kupujących przy rejestracji na platformie i umawianiu 

spotkań B2B 

 

Wynikiem akcji promocyjnej było zarejestrowanie się następujących firm: 

FIRMA KUPUJĄCA - CCIE POLAND Odbyte spotkania 

Artusi SC si 

Limpol Sp.z o.o. si 

Proban Sp. z o o.  

Siciliamo si 

API Sp. z o.o. si 

SAPORE D ITALIA SPZOO  

 

Do wyliczenia wynagrodzenia należnego za usługę dla CCIIP uwzględniono tylko kupujących, 

którzy odbyli spotkania B2B. 

 

PROMOCJA MADE IN ITALY 

 

TRUE ITALIAN TASTE 

W 2020 roku odbył się ostatni z trzech warsztatów masterclass projektu. Ze względu na 

ograniczenia sanitarne odbył się on w całości online, z udziałem znanych influencerów i 

ekspertów, przyjmując formę zabawnej i edukacyjnej lekcji na temat „włoskich bąbelków” 
 (omawiano następujące wina musujace Trento DOC, Conegliano Valdobbiadene, Prosecco 

Superiore DOCG, Franciacorta DOCG, Asti DOCG).  

 

 

 

https://matchit.promositalia.camcom.it/eu-match-304/home.php?idP=304
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DISCOVER LAZIO 

Unioncamere, upoważnione przez Arsial i Region Lazio, zleciło CCIIP podjęcie działań do realizacji 

projektu „Discover Lazio” w Polsce. 

Projekt obejmuje plan działań mających na celu dystrybucję i podniesienie świadomości na temat 

wysokiej jakości produktów sektora AGRIFOOD MŚP z regionu Lacjum, prowadzące do 

zwiększenia sprzedaży produktów firm z tego regionu na polskim rynku rolno-spożywczym 

poprzez wykorzystanie nowych kanałów dystrybucji i nowych metod promocji. 

Konkretne działania wykonane w ramach projektu: 

• Wybór włoskich MŚP do udziału w projekcie (zgodnie z instrukcjami klienta), zakup i 

wysyłka produktów; 

• Organizacje wydarzenia promocyjnego z polskimi kupcami; 

• Kontynuacja działań operacyjnych (b2b) z kupcami 

• Zorganizowanie wyjazdu do Włoch dla 2 kupców 

W 2020 roku CCIIP skontaktowała się z następującymi firmami z regionu Lazio w celu zakupu 

tradycyjnych produktów regionalnych: 

 

1 Biosolidale distribuzione Srl PRZETWORY (W OLEJU) 

2 Caffe Haiti Roma KAWA 

3 Cantina Le macchie WINO 

4 Casale Vallechiesa WINO 

5 De Gregoris Gregorio WINO 

6 Pietra Pinta Agri Iuvenia WINO 

7 Pizza Croccantina PIECZYWO, WYPIEKI 

8 Az Agr Casa Divina Provvidenza WINO 

9 Pasta Fanelli MAKARON 

10 Formaggi Chiodetti SERY 

11 SVPT srl WĘDLINY 

12 Cooperativa olivicola di Canino WINO 

13 Birra Alta Quota PIWO 

 

W dniu 22 lipca 2020 roku w ogrodach włoskiej szkoły gotowania Akademii Kulinarnej Whirlpool 

odbyła się akcja promocyjna z wybranymi przez CCIIP kupcami. Instruktorzy szefowie kuchni 

szkoły gotowania zaplanowali kolację degustacyjną, która odbyła się według poniższego 

programu: 

• CCIE przedstawiła inicjatywę gościom oraz szefa sommelier wieczoru 

• CCIE zaprezentowała terytorium regionu Lazio (wideo na dużym ekranie) 

• CCIE przedstawiła zaangażowane w projekt włoskie firmy (wideo na dużym ekranie) 

• Szef Sommelier scharakteryzował produkty i podawane do degustacji potrawy, a kelnerzy 

obsłużyli gości 

• Do każdej potrawy szef kuchni-sommelier dopasował odpowiednie wino 

• Na koniec degustacji goście wypełnili formularz z preferencjami dotyczącymi produktów 

• Na koniec imprezy goście otrzymali zestaw regionalnych produktów  

Pod poniższym linkiem relacja wideo z wydarzenia: https://youtu.be/Gim1TUd_0TA 

 

 

https://youtu.be/Gim1TUd_0TA
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BARBAGIA SERCE SARDYNII 

CCIIP otrzymała zlecenie od gmin Ollolai, Belvì i Seulo, na opracowanie planu działań 

promocyjnych dla ich regionu, a w szczególności typowych, tradycyjnych przysmaków rolno-

spożywczych. 

Projekt o nazwie „Barbagia Serce Sardynii” został zrealizowany w ramach następujących działań 

promocyjno- marketingowych: 

 

1) Wybór lokalnych firm z Barbagii i zakup typowych produktów: 

Firma PRODUKTY 

PROFUMI E SAPORI DI MONTAGNA  WĘDLINY 

ARANGINO WYROBY CUKIERNICZE 

MAROTTO WYROBY CUKIERNICZE 

MASSIMO SECHI SERY KOZIE  

STEFANO SECCI WYROBY CUKIERNICZE 

SOC AGRICOLA INGURTPANI MIODY 

SOC. COOPERATIVA LA GENUINA WĘDLINY 

PANIFICIO SORU  CHLEBEK CARASAU  

LADU MATTEO FIORE SARDO OLLOLAI 

 

1. Impreza inauguracyjna projektu w Akademii Kulinarnej Whirlpool 

Uroczystość inauguracyjna, prezentacja projektu i promocja produktów z Barbagii odbyła się 6 

sierpnia 2020 roku w Akademii Kulinarnej Whirlpool (AKW). 

W wydarzeniu wzięli udział trzej burmistrzowie gmin Ollolai, Belvì i Seulo oraz J.E. Aldo Amati, 

Ambasador Włoch w Polsce. Zaproszono partnerów handlowych projektu (właścicieli sklepów i 

restauracji), przedstawicieli mediów i docelowych konsumentów przysmaków Barbagii. 

Pod poniższym linkiem galeria zdjęć z wydarzenia: 

https://akademiakulinarnawhirlpool.pl/warsztaty-l/podroz-do-wloch-sardynia/ 

 

1) Degustacja i ekspozycja produktów w 5 sklepach, w Warszawie i Krakowie, 

specjalizujących się w sprzedaży wysokiej jakości produktów spożywczych i 

winiarskich. 

Zakupione przez CCIIP produkty trafiły jako próbki do wybranych partnerów handlowych, 

sklepów dla smakoszy w Warszawie i Krakowie i zostali oni poproszeni o: 

• Wyeksponowanie produktów w sklepie, wraz ze znakiem graficznym: „Barbagia Serce 
Sardynii” 

• Udostępnienie klientom produktów do degustacji 

• Publikację projektu w swoich kanałach społecznościowych 

Do projektu zostały zaangażowane następujące sklepy gourmet: 

 

FIRMA MIASTO STRONA INTERNETOWA 

BOUCHERIE DE 

VARSOVIE  

WARSZAWA 
https://www.facebook.com/boucheriedevarsovie 

TASTE STORE 

BEFSZTYK 

WARSZAWA 
https://tastestore.pl/ 

https://akademiakulinarnawhirlpool.pl/warsztaty-l/podroz-do-wloch-sardynia/
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TUTTO BENE WARSZAWA http://www.tutto-bene.pl/ 

HERITAGE SHOP & 

WINE 

WARSZAWA 
https://www.heritageshopandwine.pl/ 

SALUMERIA 

PORTOBELLO (C/O 

RISTORANTE 

PORTOBELLO) 

KRAKÓW 

http://portobellokrakow.pl/ 

 

2. Promocyjne menu z produktami Barbagia w 3 włoskich restauracjach, w Warszawie i 

Krakowie. 

Zakupione produkty były degustowane w wybranych włoskich restauracjach w Polsce, które 

zostały poproszone o: 

• Przygotowanie specjalnego menu z produktami z projektu, promującymi znak: „Barbagia 

Serce Sardynii” 

• Publikację projektu w swoich kanałach społecznościowych 

Do projektu zostały zaangażowane następujące restauracje dla gourmet: 

Firma Miasto Strona internetowa 

RESTAURACJA ACETO 

BALSAMICO (SARDO) 

WARSZAWA 
https://www.facebook.com/balsamico 

RESTAURACJA 

SANT’ANTIOCO (SARDO) 

KRAKÓW 
http://ristorantesantantioco.pl/ 

RESTAURACJA 

PORTOBELLO 

KRAKÓW 
http://portobellokrakow.pl/ 

 

2) Komunikacja projektu 
Odpowiednia komunikacja była strategicznym punktem realizacji projektu. Przede wszystkim 

powstała marka „Barbagia Serce Sardynii”, w języku polskim. CCIIP opracowała graficzne logo 

projektu oraz materiały promocyjne do wykorzystania w komunikacji. 

Wokół hashtag’u projektu #barbagiasercesardynii opracowano strategię komunikacji cyfrowej 

(FB). Pozwoliło nam to, śledzić odbiór całej komunikacji dotyczącej projektu w mediach 

społecznościowych. Projekt przyciągnął uwagę również mediów na Sardynii.  

Poniżej przegląd publikacji prasowych dotyczących projektu: 

• https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/07/01/news/l-agroalimentare-

delle-barbagie-sbarca-in-polonia-1.39034629 

• https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/08/11/news/in-polonia-si-

mangia-barbaricino-1.39185844 

• https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/06/30/i-prodotti-tipici-della-barbagia-di-

ospitone-in-polonia_4970cbd5-c0ab-48ae-95de-e258854d6824.html 

• https://www.labarbagia.net/notizie/economia/13525/le-barbagie-di-belvi-ollolai-e-

seulo-unite-alla-conquista-dei-mercati-polacchi 

• https://www.corrieredelleconomia.it/2020/07/01/agroalimentare-prodotti-tipici-

della-barbagia-sfidano-il-mercato-polacco/ 

• https://www.cagliaripad.it/473288/la-barbagia-di-ospitone-approda-in-polonia-i-

prodotti-eno-gastronomici-di-seulo-belvi-e-ollolai-a-varsavia/ 

https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/07/01/news/l-agroalimentare-delle-barbagie-sbarca-in-polonia-1.39034629
https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/07/01/news/l-agroalimentare-delle-barbagie-sbarca-in-polonia-1.39034629
https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/08/11/news/in-polonia-si-mangia-barbaricino-1.39185844
https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2020/08/11/news/in-polonia-si-mangia-barbaricino-1.39185844
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/06/30/i-prodotti-tipici-della-barbagia-di-ospitone-in-polonia_4970cbd5-c0ab-48ae-95de-e258854d6824.html
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/06/30/i-prodotti-tipici-della-barbagia-di-ospitone-in-polonia_4970cbd5-c0ab-48ae-95de-e258854d6824.html
https://www.labarbagia.net/notizie/economia/13525/le-barbagie-di-belvi-ollolai-e-seulo-unite-alla-conquista-dei-mercati-polacchi
https://www.labarbagia.net/notizie/economia/13525/le-barbagie-di-belvi-ollolai-e-seulo-unite-alla-conquista-dei-mercati-polacchi
https://www.corrieredelleconomia.it/2020/07/01/agroalimentare-prodotti-tipici-della-barbagia-sfidano-il-mercato-polacco/
https://www.corrieredelleconomia.it/2020/07/01/agroalimentare-prodotti-tipici-della-barbagia-sfidano-il-mercato-polacco/
https://www.cagliaripad.it/473288/la-barbagia-di-ospitone-approda-in-polonia-i-prodotti-eno-gastronomici-di-seulo-belvi-e-ollolai-a-varsavia/
https://www.cagliaripad.it/473288/la-barbagia-di-ospitone-approda-in-polonia-i-prodotti-eno-gastronomici-di-seulo-belvi-e-ollolai-a-varsavia/
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• https://www.sardegnaierioggidomani.com/economia/belvi-ollolai-e-seulo-in-polonia-

per-una-missione-promozionale/ 

• https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/i-prodotti-tipici-della-barbagia-di-

ospitone-in-polonia/ar-BB169Y0a 

 

 

 

Ponad to, główna sardyńska telewizja Videolina poświęciła projektowi poniższy reportaż: 

https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/09/01/la_sfida_dell_export_in_polonia_l_agroalimen

tare_delle_tre_barbag-78-

1055008.html?fbclid=IwAR3Z17LNvdqPemsntVMn2zsvuCWQJm2aLdvDJzh8FTk4crNB1gloigZO

GOk 

 

3) Pierwsze rezultaty 

W grudniu 2020 roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, zostało zrealizowane pierwsze 

duże zamówienie serów, wędlin, pieczywa carasau i innych typowych produktów Barbagii, dla 

znanej krakowskiej restauracji Portobello (jednego z partnerów handlowych projektu). We 

wewnątrz restauracji znajdują się delikatesy, gdzie prowadzono sprzedaż produktów. Osiągnięty 

rezultat nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście dotkliwego kryzysu jaki przeżywają 

restauracje w Polsce, które od listopada 2020 roku są zamknięte dla klientów z powodu pandemii 

i mogą tylko serwować posiłki na wynos. 

Ze względu na niezwykle duże zainteresowanie, jakie wzbudziła inicjatywa, CCIIP zasugerowała 

rozpoczęcie zintegrowanej akcji promocji potencjału turystycznego regionu Barbagia. W ten 

sposób narodziła się propozycja partnerstwa z jednym z regionów Polski, który ma 

pokrewieństwo kulturowe. Propozycja CCIIP padła na społeczność Górali grupę etnograficzną z 

południowej Polski, która rozciąga się w północnym paśmie górskim Tatr. Historyczny region 

Podhale, znany w Polsce jako atrakcyjny kierunek turystyczny, to region charakteryzujący się 

małymi wioskami, w których do dziś kultywowane są dawne wiejskie tradycje związane z 

hodowlą owiec. Ze względu na podobieństwa między społecznościami, dzięki pomocy CCIIP, oba 

regiony wspólnie przygotowały europejski projekt „Pasterze Europy” w ramach europejskiego 

programu „Europa dla obywateli”. Na początku 2021 r. przyszedł pozytywny wynik kandydatury 

projektu, który zajął 25 miejsce na 106 wniosków sfinansowanych w ramach programu. 

Inicjatywa zakłada strategiczny sojusz między wspólnotami rolno-pasterskimi obu regionów, 

oraz wizytę 45-osobowej grupy „Górali” w Ollolai, Belvì i Seulo w terminie wyznaczonym na rok 

2021. W ciągu 2021 roku, dzięki temu, co zostało dotychczas zrealizowane, CCIIP wesprze 

Barbagię w kontynuacji procesu internacjonalizacji na rynkach zagranicznych. 

 

BUY ITALY 

W dniach od 16 do 20 listopada 2020r odbyło się BUY ITALY wydarzenie spotkań B2B poświęcone 

branży turystycznej, organizowane przez Włoską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach platformy cyfrowej 

https://live.eventtia.com/en/buyitaly 

Wydarzenie odniosło wielki sukces, wzięło w nim udział 60 włoskich sprzedawców, w tym 57 

firm z trzech regionów (Friuli-Venezia-Giulia, Apulia i Trentino) oraz 100 polskich kupców, co w 

sumie wygenerowało prawie 900 spotkań B2B. To bezprecedensowe liczby jak na spotkanie 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/economia/belvi-ollolai-e-seulo-in-polonia-per-una-missione-promozionale/
https://www.sardegnaierioggidomani.com/economia/belvi-ollolai-e-seulo-in-polonia-per-una-missione-promozionale/
https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/i-prodotti-tipici-della-barbagia-di-ospitone-in-polonia/ar-BB169Y0a
https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/i-prodotti-tipici-della-barbagia-di-ospitone-in-polonia/ar-BB169Y0a
https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/09/01/la_sfida_dell_export_in_polonia_l_agroalimentare_delle_tre_barbag-78-1055008.html?fbclid=IwAR3Z17LNvdqPemsntVMn2zsvuCWQJm2aLdvDJzh8FTk4crNB1gloigZOGOk
https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/09/01/la_sfida_dell_export_in_polonia_l_agroalimentare_delle_tre_barbag-78-1055008.html?fbclid=IwAR3Z17LNvdqPemsntVMn2zsvuCWQJm2aLdvDJzh8FTk4crNB1gloigZOGOk
https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/09/01/la_sfida_dell_export_in_polonia_l_agroalimentare_delle_tre_barbag-78-1055008.html?fbclid=IwAR3Z17LNvdqPemsntVMn2zsvuCWQJm2aLdvDJzh8FTk4crNB1gloigZOGOk
https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/09/01/la_sfida_dell_export_in_polonia_l_agroalimentare_delle_tre_barbag-78-1055008.html?fbclid=IwAR3Z17LNvdqPemsntVMn2zsvuCWQJm2aLdvDJzh8FTk4crNB1gloigZOGOk
https://live.eventtia.com/en/buyitaly
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biznesowe między Polską a Włochami, które sprawiają, że BUY ITALY stało się w Polsce punktem 

odniesienia dla turystyki w kierunku Bel Paese. 

CCIIP promowało BUY ITALY wśród instytucji zajmujących się turystyką we Włoszech (ENIT, 

regiony, prowincje autonomiczne, stowarzyszenia branżowe). Wydarzenie było przeznaczone dla 

60 włoskich firm z ofertą turystyczną w tym dla 30 z ofertą Active i 30 z ofertą Luxury. CCIIP 

oferowała potencjalnym klientom instytucjonalnym możliwość zakupu całości lub części z 60 

dostępnych miejsc dla „Sprzedających”. 

 

Lista włoskich firm i organizacji przedstawionych przez ENIT: 

Rodzaj oferty  Nazwa organizacji Strona internetowa  

Seller Luxury & 

Wellness 

Cortina marketing - tourism board 

of cortina d'ampezzo www.cortina.dolomiti.org 

Seller Luxury & 

Wellness Royal continental hotel www.royalgroup.it 

Seller Luxury & 

Wellness Tour of sicily   tour operator www.touofsicily.com 

Seller Luxury & 

Wellness Magica italia travel www.magicaitaliatravel.com 

Seller Luxury & 

Wellness The italian trotter srl https://www.theitaliantrotter.com/ 

Seller Luxury & 

Wellness Unique retreats www.uniquer.it 

Seller Luxury & 

Wellness Vit www.vitincoming.com 

Seller Luxury & 

Wellness Slc - vip hospitality services www.slcviphospitality.com 

Seller Luxury & 

Wellness Hotel ciasa salares www.ciasasalares.it 

Seller Luxury & 

Wellness Palazzo di varignana www.palazzodivarignana.com 

Seller Luxury & 

Wellness Land of fashion www.landoffashion.it 

Seller Luxury & 

Wellness Incoming italy dmc www.incomingitaly.com 

Seller Luxury & 
Wellness Mkt viaggi MKT Viaggi 

Seller Luxury & 

Wellness 

Claudia da rin luxury hotels, villas & 

yacht www.claudiadarin.it 

Seller Luxury & 

Wellness Missing italia dmc www.missingitalia.com 

Seller Luxury & 

Wellness 

The market_san marino outlet 

experience themarket.sanmarinooutlet.com 

Seller Luxury & 

Wellness 

Grt - global representacion turistica  

- ita-agencies , in collaborazione con 

trenitalia www.globalgsa.net 

https://www.theitaliantrotter.com/
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Seller Luxury & 

Wellness Grotta palazzese  www.grottapalazzese.it 

Seller Luxury & 

Wellness 

Matera collection - unique and 

characteristic hotels www.materacollection.com 

Seller Luxury & 

Wellness Fortyseven boutique hotel www.fortysevenhotel.com 

Seller Luxury & 
Wellness Absolute sicilia by tour plus sicilia www.absolutesicilia.com 

Seller Luxury & 

Wellness 100 all'ora www.100allora.com 

Seller Luxury & 

Wellness Martulli viaggi https://www.martulliviaggi.com/ 

Seller Luxury & 

Wellness Scenic travel service www.scenictravel.it 

Seller Luxury & 

Wellness Anxur tours incoming italy www.anxurtours.it 

Seller Luxury & 

Wellness Hotel sans souci**** gabicce mare  

https://www.sanssouci-

hotelgabicce.it/ 

Seller Luxury & 

Wellness Bwh hotel group  www.bestwestern.it/en 

Seller Luxury & 

Wellness Luxury collection by sb 

https://www.salesblitz.it/hospitality-

collection/en/luxury-collection/ 

Seller Luxury & 

Wellness Dolomite mountains  www.dolomitemountains.com 

Seller Luxury & 

Wellness Consorzio portofino coast www.portofinocoast.it 

Seller Luxury & 

Wellness Royal hotel sanremo www.royalhotelsanremo.com 

Seller Luxury & 

Wellness Pugliapromozione www.viaggiareinpuglia.it 

Seller Luxury & 

Wellness Holly tour www.hollytour.it 

Seller Active 

Cortina marketing - tourism board 

of cortina d'ampezzo cortina.dolomiti.org 

Seller Active 

Bologna welcome incoming travel 

agency www.bolognawelcome.com 

Seller Active Hilton lake como lakecomo.hilton.com 

Seller Active Destination italia  www.destinationitalia.com 

Seller Active Scenic travel service www.scenictravel.it 

Seller Active Trentino marketing https://www.visittrentino.info/en 

Seller Active Mkt viaggi www.mkt-viaggi.com 

Seller Active 

Azienda per il turismo della valle di 

fiemme www.visitfiemme.it 

Seller Active Claudia da rin collection www.claudiadarin.it 

Seller Active Experience hotel su gologone www.sugologone.it 

https://www.martulliviaggi.com/
https://www.sanssouci-hotelgabicce.it/
https://www.sanssouci-hotelgabicce.it/
https://www.salesblitz.it/hospitality-collection/en/luxury-collection/
https://www.salesblitz.it/hospitality-collection/en/luxury-collection/
https://www.visittrentino.info/en
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Seller Active Visit bergamo http://www.visitbergamo.net 

Seller Active Salento bici tour - i slow you www.salentobicitour.org 

Seller Active 

Villa e palazzo aminta hotel, beauty 

& spa www.villa-aminta.it 

Seller Active Carrani tours escursioni italiane srl www.carrani.com 

Seller Active Hospitality & experience collection www.salesblitz.it/hc 

Seller Active Anxur tours incoming italy www.anxurtours.it 

Seller Active Bwh hotel group  www.bestwestern.it/en 

Seller Active 

Consorzio adamello ski 

pontedilegno-tonale www.pontedilegnotonale.com 

Seller Active Crilu' travel WWW.CRILUTRAVEL.IT 

Seller Active Caldana europe travel  www.caldana.eu 

Seller Active Vit www.vitincoming.com 

Seller Active Martulli srl www.martulliviaggi.com 

Seller Active Modena incoming www.modenatur.it 

Seller Active Autentico hotels  

Seller Active 

Pugliapromozione - puglia regional 

tourism board www.viaggiareinpuglia.it 

Seller Active 
Friuli venezia giulia tourist board 
promoturismofvg www.turismofvg.it 

 

Włoscy touroperatorzy mieli okazję za pośrednictwem platformy internetowej zaprezentować się 

polskim firmom z sektora Luxury lub Active oraz poszerzyć swoją sieć handlową. Uczestnicy 

docenili wydarzenie i jakość firm, z którymi się spotkali, do tego stopnia, że wszyscy, którzy 

odpowiedzieli na końcową ankietę, stwierdzili, że z pewnością wezmą udział w kolejnych 

edycjach BUY ITALY. 
 

 

 

STAY EXPORT 

Wreszcie projekt „Stay Export” mający na celu wsparcie włoskich firm w internacjonalizacji. W 

ramach projektu CCIIP zaangażowała się w organizację trzech webinariów na temat sektorów o 

dużym potencjale dla włoskich firm takich jak: odnawialne źródła energii, automatyzacja i 

robotyzacja procesów produkcyjnych w Polsce w dobie rewolucji Przemysłowej 4.0 oraz Ho.re.ca. 

w Polsce i focus pizza - najlepsze kanały marketingowe do promocji włoskich wspaniałości w 

Polsce. Po webinarach CCIIP przeprowadziła działania marketingowe wspierające 5 włoskich 

MŚP. 

 

OSPITALITÀ ITALIANA 

Włoska Izba z przekonaniem kontynuuje projekt Ospitalità Italiana (Gościnność Włoska), 

ponieważ sieć restauracji jest ogromnym atutem w promocji włoskich wspaniałości w Polsce. W 

ciągu roku CCIIP przeprowadziła 21 wizyt kontrolnych w restauracjach na terenie całej Polski. W 

każdej z kandydujących restauracji przeprowadzono dokładną weryfikację dziesięciu reguł 

Ospitalità Italiana.  

http://www.visitbergamo.net/
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Zebrane informacje zostały przesłane elektronicznie do Komisji Oceniającej w celu wydania 

orzeczenia o przyznaniu certyfikatu.  

W Polsce certyfikat Ospitalità Italiana posiadają 32 restauracje. 

 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MEDIACJI 

CCIIP jest aktywnym Członkiem Międzynarodowego Centrum Mediacji (IMC – założone zostało w 

marcu 2014 r. przez CCIIP we współpracy z Angielską, Hiszpańską, Francuską i Belgijską Izbą 

Gospodarczą oraz przy wsparciu polskiego Ministerstwa Gospodarki). IMC oferuje 

międzynarodowej grupie docelowej usługi mające na celu rozwiązywanie potencjalnych 

konfliktów stron w sposób alternatywny do sądownictwa procesowego, przede wszystkim 

poprzez zapewnienie stronom mediatorów, którzy nie tylko są rodzimymi użytkownikami języka 

stron, ale również posiadają certyfikaty i doświadczenie w kraju pochodzenia stron (w naszym 

przypadku są to Włosi). 

Co roku organizowane są spotkania promujące działalność ośrodka mediacji. Organizatorami są 

kancelaria Taylor Wessing e|n|w|c, Warszawa oraz Międzynarodowe Izby Handlowe partnerzy 

Centrum Mediacji.  

 
 


