DOROCZNE SPOTKANIE
BRANŻOWE
MIEJSCE SPOTKANIA:
HOTEL HOLIDAY INN AQUILA
05-420 JÓZEFÓW, UL. TELIMENY 1

PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO
28 LISTOPADA 2018
10.00 – 11.00

Posiedzenie Rady IZP (tylko dla członków Rady IZP)

od 11.00

Nieformalne spotkanie networkingowe przy poczęstunku kawowym z prof.
Grzegorzem Kołodko połączone z promocją książki „Czy Chiny zbawią
świat”- oraz możliwością otrzymania autografu od autora

11.30 – 12.30

Prof. Grzegorz Kołodko – „Globalizacja, kryzys, wojna handlowa i co dalej”

12.30 – 13.15

BGŻ BNP Paribas – „Analiza wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami
oraz rekomendacje eksportowe dla Polskich produktów spożywczych”

13.15 – 14.00
14.00-15.30

Lunch
Matt Ammermmann; FC Stone – „Short- term challenges and long-term
opportunities on commodity markets” “Krótkookresowe wyzwania i
długookresowe szanse na rynku towarów rolnych”

15.30 – 16.15

Piotr Guzowski; Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
„Współpraca polsko-kazachstańska w sektorze zbożowo-paszowym”

16.15 – 16.45

Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii – Wyzwania przed
krajowym sektorem rolnym pod kątem działań inspekcji weterynaryjnej

16.45 – 17.15

Rozwój infrastruktury portowej w Polsce - tbc

17.15- 17.30

Podsumowanie spotkania

17.30 – 19.00

Spotkanie networkingowe

19.30 – 22.00

Kolacja
Sponsor spotkania:

Prof. Grzegorz W. Kołodko – intelektualista i polityk, jeden z
głównych architektów polskich reform gospodarczych.
Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury.
Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i
Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl) w Akademii Leona
Koźmińskiego (www.alk.edu.pl). Ekspert organizacji
międzynarodowych, doktor Honoris Causa dziesięciu
zagranicznych uniwersytetów. W interdyscyplinarnych
pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju,
długofalowymi zmianami systemowymi oraz problemami
globalizacji. Wykłada na całym świecie.
W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach
Okrągłego Stołu. Jako wicepremier i minister finansów w
latach 1994-97 doprowadził Polskę do rekordowego tempa
wzrostu w Europie oraz do członkostwa w OECD.
Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską. Autor i redaktor
naukowy 50 książek oraz ponad 400 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach. Maratończyk i podróżnik;
zwiedził ponad 160 krajów. Meloman i fotograf.
Matt Ammermann, Commodity
Risk Manager- Vice President
Eastern Europe/Black Sea
Region, INTL FCStone Financial
Inc- FCM Division
Mr. Matt Ammermann is a
commodity risk management
consultant in the Eastern
Europe/Black Sea region with the
FCM Division of INTL FCStone
Financial Inc.
Working at the forefront of risk management in one of the fastest and largest growing agricultural markets in the world, his team
provides risk management solutions to help improve and control margins and the impact of commodity prices to a business’s
operation.For the past decade, Mr. Ammermann has been working in the region with producers, traders, exporters, crushers,
millers, and consumers from all commodity groups helping to educate and guide them on how to effectively manage their price
risk. INTL FCStone also offers in-depth market intelligence, which provides tremendous value in the volatile commodity
markets. Growing up on a farm and active in its operations, Mr. Ammermann understands the markets are changing; companies
that actively manage their price risk will be in a better position to grow and adapt to these market changes.
INTLFStone is a global provider of commodity risk management services. For nearly 80+ years now we have been providing
companies and individuals with trading, information and consulting services as it relates to protecting price risk in the
marketplace. Our products and services includes market information, analysis, brokerage, trading, clearing, structured products
and customized solutions for managing commodity risk. From FX, interest rates, to oil and energy products, to grains, oilseeds,
and softs, INTLFCStone has the expertise and tools to address your specific commodity risk management needs.

Marta Skrzypczyk
Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami
związanymi z analizą ekonomiczną sektora rolno-spożywczego w Polsce i na świecie. Autorka lub współautorka kilkunastu
raportów oraz krótkich opracowań. W 2007 roku dołączyła do Banku BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas), lidera w finansowaniu
rolnictwa i przedsiębiorstw spożywczych, wielokrotnie wyróżnianego jako Bank Najlepszy dla Rolnika.

Rejestracji na spotkanie prosimy dokonywać pod adresem:
https://spotkanie-doroczne-izp-2018.konfeo.com/pl/groups
Koszt udziału w dorocznym spotkaniu branżowym oraz kolacji wynosi:
spotkanie
kolacja
450,00 zł netto (553,50 zł brutto) * 300,00 zł netto (369,00 zł brutto) *
za osobę
*Dla firm członkowskich Izby rabat 15% po podaniu specjalnego kodu
rabatowego.
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ew. noclegu.
Rezerwację noclegu prosimy dokonywać bezpośrednio w hotelu
Holiday Inn Aquila, Józefów
Ul. Telimeny 1
Tel: +48 22 77-83-000
pula pokoi dla uczestników spotkania na hasło: Izba Zbożowo-Paszowa

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Liczymy na liczny udział i ciekawą wymianę opinii.

