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Opracował: Wydział Współpracy z Zagranica UMWD 

WIETNAM - cykl seminariów internetowych 
Planujemy zorganizowanie cyklu seminariów internetowych, 

których celem będzie wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców 
w intensyfikacji kontaktów gospodarczych. Po stronie wietnamskiej 
partnerem jest Hanoi Association for Small and Medium Enterprises 
- długoletni i sprawdzony partner UMWD. 

Strona wietnamska jest szczególnie zainteresowana 
długoterminową współpracą w następujących sektorach: 

• Sektor medyczny: produkcja urządzeń medycznych, środków 
ochrony indywidualnej (rękawiczki medyczne / chirurgiczne, 
maski na twarz, fartuchy / kombinezony, kombinezony medyczne, 
osłony na twarz). Poszukiwani są partnerzy do współpracy 
w zakresie produkcji, handlu i certyfikacji produktów i urządzeń 
medycznych. 

• Sektor materiałowy: materiały potrzebne do produkcji środków 
ochrony osobistej. 

• Sektor rolniczy i przetwórczy: współfinansowanie i współpraca 
w zakresie zarzadzania (know-how), w tym wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców w eksporcie produktów rolnych na rynki Azji 
i Europy - tu możliwość skorzystania ze specjalnych programów 
wsparcia przewidzianych przez władze lokalne: hodowla (bydła, 
kurczaków, wieprzowiny); przetwórstwo owoców (lichi, 
pomarańcze i inne). 

• Outsourcing siły roboczej. Firmy z VN poszukują polskich 
partnerów do rekrutacji przeszkolonych pracowników z VN do 
pracy w Polsce i UE. 

• Sektor szkoleń zawodowych: wymiana nauczycieli i studentów 
pomiędzy instytucjami szkolenia zawodowego, staże, wspólne 
inwestycje, których celem jest podniesienie jakości szkolenia. 

• Sektor turystyczny: know-how oraz współinwestowanie, 
możliwość skorzystania ze specjalnych programów wsparcia. 

Przedsiębiorstwa zainteresowane propozycją współpracy, 
uprzejmie prosimy o przesłanie mailem odpowiedzi na następujące 
pytania: 
1. Nazwa firmy, strona internetowa, profil firmy. 
2. Dane kontaktowe: nazwisko osoby kontaktowej, stanowisko, 

numer telefonu, adres e-mail. 
3. Reprezentowany sektor.  
4. Jaki obszar rynku Wietnamskiego Państwa interesuje? 

Czy znajduje się w Państwa politykach, strategiach zaistnienia na 
rynku wietnamskim? 

5. W razie zainteresowania inwestowaniem lub 
współinwestowaniem na terenie Wietnamu - proszę o podanie 
sektora i ewentualnie, planowaną szacunkową wartość 
inwestycji. 

6. Oczekiwania co do partnerów z Wietnamu. 
 
Zgłoszenia e-mail należy przesłać do 5 maja 2020 roku na adres 
mdraws@umwd.pl oraz gg@umwd.pl. W czasie spotkania 
zapewniony będzie tłumacz wietnamsko-polski. 

mailto:mdraws@umwd.pl
mailto:gg@umwd.pl

