UE-Filipiny. Projekt unijny: EUPHILIPPINES BUSINESS NETWORK
(EPBN). Wsparcie dla europejskich
przedsiębiorców na Filipinach
2015-12-26 14:17:50

2
Europejska Izba Gospodarcza na Filipinach – ECCP (European Chamber of Commerce in the Philippines)
rozpoczęła realizację projektu: Wsparcie dla europejskich przedsiębiorców w Azji Południowo-Wschodniej –
moduł: Filipiny – SEBSEAM-PH (Support to European Business in South East Asia Markets –the Philippines
Component), który jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) i nadzorowany przez Komisję
Europejską.
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Philippines) rozpoczęła realizację projektu: Wsparcie dla europejskich przedsiębiorców w Azji
Południowo-Wschodniej – moduł: Filipiny – SEBSEAM-PH (Support to European Business in South
East Asia Markets –the Philippines Component), który jest współﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej (UE) i nadzorowany przez Komisję Europejską.
Głównym celem projektu SEBSEAM-PH jest promowanie rynku towarowego Filipin, wzmocnienie pozycji ﬁrm
europejskich na tym rynku, a także współpraca z europejskimi przedsiębiorcami w zakresie znoszenia przez
władze ﬁlipińskie pozataryfowych barier rynkowych.
W tym celu, Izba ECCP utworzyła EU-PHILIPPINES BUSINESS NETWORK – EPBN, zarządzany przez ECCP
we współpracy z innymi dwustronnymi organizacjami gospodarczymi na Filipinach:
Belgian Filipino Business Club (BFBC)
British Chamber of Commerce Philippines (BCCP)
French Chamber of Commerce in the Philippines (FCC)
German-Philippine Chamber of Commerce and Industry (GPCI)
Italian Chamber of Commerce in the Philippines (ICCPI)
Nordic Business Council of the Philippines (NBCP)
Spanish Chamber of Commerce Philippines (SCC)
Przy czym, każda z w/w organizacji ma zajmować się wsparciem także ﬁrm z innych krajów UE, które nie są
reprezentowane przez własne organizacje biznesowe w tym kraju.
Polskich przedsiębiorców wspiera bezpośrednio Europejska Izba Gospodarcza na Filipinach – ECCP.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Kuala Lumpur jest członkiem
rzeczywistym ECCP od maja 2014 r.
Projekt EPBN jest w pierwszej kolejności skierowany do przedsiębiorstw unijnych sektora MŚP/SME,
zainteresowanych realną współpracą gospodarczą z Filipinami, działających w następujących branżach:
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części dla motoryzacji, smary, paliwa, rozwiązania dla motoryzacji,
towary konsumenckie i handel detaliczny,
energetyka i energia odnawialna,
ochrona środowiska i woda,
usługi ﬁnansowe,
rolnictwo i artykuły spożywcze,
ochrona zdrowia i sprzęt medyczny,
ICT-BPM-KPM,
infrastruktura i transport
przemysł wytwórczy,
gospodarka morska,
górnictwo,
sektor farmaceutyczny,
turystyka,
human resources.
Gorąco zachęcamy do kontaktu z EPBN, zarówno w celu uzyskania szczegółowych informacji, jak i
skorzystania z usług oferowanych przez EPBN: www.epbn.ph
EPBN prowadzi usługi match-makingu, wykonuje opracowania rynkowe, organizuje misje gospodarcze na Filipiny
i do UE, konferencje a także organizuje wystawiennictwo zbiorowe na targach i wystawach na terenie Filipin.
Informacje są płatne, ale EPBN gwarantuje jakość przekazanych kontaktów, opracowań itd. Na Filipinach bardzo
trudno nawiązać jakościowy kontakt bez pośrednictwa sprawdzonej organizacji.
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