Геаграфiя дзелавога супрацоўнiцтва: Польшча
Прамысловасць.
Энергетыка. Паліва.

«ЕЎРОПА ПАСЛЯ
ЛІСАБОНА —
СТРАТЭГІЯ
ДЛЯ БУДУЧЫНІ»

ELPLAST. Tatka, Mydlarz.
Spόłka Jawna.
Barwald Dolny 46, 34-124 Klecza G.
Polska / Польша.
Тел./факс: +48-33-87-22-250.

Тел.: +48-33-87-26-315.
Тел. моб.: +48-603-937-440,
+48-695-589-640.
E-mail: elplast@iap.pl
www.elplast.iap.pl

Производственноконструкторское
предприятие ELKON
92-610 Łódź, ul.Gajcego 3/5.
POLSKA / ПОЛЬША
Тел.: +48-42-648-87-43. Тел./факс: +48-42-648-87-42.
www.elkon.pl handel@elkon.pl

Производитель:
Удзельнікі дэлегацыі дзелавых колаў Беларусі, якія бралі ўдзел
у рабоце ХІХ Міжнароднага эканамічнага форуму
ў польскім горадзе Крыніца-Здруй.

П



планетарных редукторов
и моторедукторов

АД такім лозунгам у гэтым годзе, з 8 па 19 верасня, у польскім
горадзе Крыніца-Здруй пройдзе юбілейны ХХ Міжнародны эканамічны форум, удзел у якім возьмуць больш як дзве тысячы дыпламатаў, вучоных, банкіраў, прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў з краін
Еўропы, Блізкага Усходу, Цэнтральнай Азіі, Садружнасці Незалежных
Дзяржаў, у тым ліку з Беларусі.
У рамках сёлетняга форума запланаваны чатыры пленарныя дыскусіі, звыш ста дыскусійных семінараў, якія ахопяць дзесяць тэматычных накірункаў: макраэканоміка,
бізнэс і кіраванне, паліва і энергетыка, рэгіёны, новая эканоміка,
грамадства, міжнародная палітыка
і бяспека, Еўрасаюз і яго суседзі,
дзяржава і рэформы, навука і культура. Тут жа адбудзецца ўручэнне
Котлы водные и паровые
ўзнагарод у намінацыях «Чалавек
года Цэнтральнай і Усходняй Еўмощностью до 10 MW и рабочим
ропы», «Фірма года Цэнтральнай
давлением до 20 бар, работающие
і Усходняй Еўропы», «Новая культура новай Еўропы».
на газу, мазуте, угле и биотопливе.
Бе ла рус кія прад пры маль ні кі
ўжо васямнаццаць разоў удзельнічалі ў гэтым прадстаўнічым міжнародным саміце. І ў гэтым годзе
Рэспубліканская канфедэрацыя
прадпрымальніцтва і Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў ужо пачалі фарміраванне новай дэлегацыі, члены якой у
рамках форума змогуць не толькі
«падсілкавацца» новымі ідэямі па
вядзенні і развіцці свайго бізнэсу,
але і набыць карысныя кантакты,
абмяняцца вопытам з калегамі з
многіх краін.
Пад ра бяз ную ін фар ма цыю
пра юбілейны форум і ўдзел у ім
Приглашаем к сотрудничеству
беларускіх дзелавых колаў можна атрымаць па тэлефонах у Мінинженерно-монтажные
ску: (017) 298 24 76, 298 37 31,
и
торговые
фирмы Беларуси.
298 24 38.
Барыс ЗАЛЕСКІ.
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КОТЛЫ

ФАБРИКА КОТЛОВ
«FAKO» S.A.
POLSKA / ПОЛЬША
Тел.: +48-58-671-70-80.
Факс: +48-58-671-69-40.
www.fako.pl

60-летний опыт

