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Zapisz się do newslettera! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Polski Svenska

Strona główna   /   Archiwum dla Aktualności

Szwedzki Northvolt otwiera
supernowoczesną fabrykę baterii w
Gdańsku

Firma Northvolt ogłosiła dzisiaj otwarcie supernowoczesnego zakładu specjalizującego się w

produkcji systemów bateryjnych na skalę przemysłową. Uruchomienie produkcji w Gdańsku jest

odpowiedzią na coraz …

Czytaj więcej ›

Northvolt to establish state of the art
facility for battery systems, Gdansk

In order to meet the increased demand for complete battery solutions on the European market,

Northvolt today announced it is establishing a new facility …

Czytaj więcej ›

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza :

PSIG wspiera rozwój relacji gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Szwecją. Oferujemy

analizy rynkowe i doradztwo rynkowe. Pomagamy przy rejestracji polskich �rm w Szwecji …

Czytaj więcej ›

Konferencja „Everywhere International
SMEs”

Konferencja „Everywhere International SMEs” organizowana przez Agencję Rozwoju Pomorza w

dniu 16 października 2018 r. w Gdańsku. Gość specjalny wydarzenia, Elżbieta Bieńkowska,

Komisarz UE …

Czytaj więcej ›

Peab czele listy 30 największych �rm
budowlanych w Szwecji

Archiwa

Wybierz miesiąc
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Największe �rmy budowlane w Szwecji to  Peab, Skanska,  NCC, JM ,

  Viedekke . Szwedzka federacja branży budowlanej Byggindustrier

corocznie przygotowuje zestawienie 30 największych �rm …

Czytaj więcej ›

Zaproszenie dla Członków PSIG,
konferencja IT, 20 września, Gdańsk

Zapraszamy !

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza  oferuje pomoc przy rejestracji

polskich �rm w Szwecji, rejestracji w Urzędzie ds. Bezpieczeństwa

Pracy, wprowadzeniu pracowników w system ID06 oraz pomoc

księgową …

Czytaj więcej ›

Polska misja w Szwecji

Jak informuje Agencja ds. Ochrony Cywilnej w Szwecji,  sytuacja jest

nadal bardzo trudna, pomimo, że ilość pożarów zmalała, ogień nadal

obejmuje 25 000 ha …

Czytaj więcej ›

Tydzień dla polityki w Almedalen po raz
5o-ty

W początku lipca w Almedalen na Gotlandii zbierają się partie

polityczne, przedsiębiorcy i organizacje, by przez tydzień uczestniczyć

w seminariach i dyskusjach na temat …

Czytaj więcej ›

Polityka monetarna w Szwecji, Riksbank
zdał egzamin

Słaba korona to “mniejsze zło” Szwedzka waluta jest blisko wieloletnich minimów zarówno do

…
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‹ Starsze wpisy

euro, jak i do dolara. Czym to jest spowodowane i czy …

Czytaj więcej ›

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza 

ul. Bielańska 5 

80-851 Gdańsk

tel: +48 58 763 14 69

e-mail: psig@psig.com.pl
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