
ورشو – تهران ۱۰ ساعت

ورشو – برلین  ۱/۵ ساعت

ورشو – پاریس  ۲/۵ ساعت

ورشو – مسکو  ۱/۵ ساعت

ورشو – رم  ۲/۵ ساعت

ورشو – استانبول  ۲/۵ ساعت

 جاده جدید ابریشم چینی از طریق شهر لودز –

شنگدو ۹۵۰۰ کیلومرت / ۱۴ روز



 لهستان بزرگرتین تولید کننده و صادر کننده سیب ومتشک در جهان است و همچنین

 مقام اول در تولید و صدور انگور سیاه فرنگی و زغال اخته آمریکایی   و قارچ و

گوجه فرنگی و خیار و هویج و پیاز و سیب زمینی و کلم و گوشت غاز را دارد

لهستان
 ا  )لهستان(  بهرتین کارشناسان آی تی و بهرتین تولید کنندگان بازی ها و برنامه های     

 کامپیوتری را دارد. رشکت های جهانی بزرگ همچون آی بی ام و گوگل دفاتر توسعه خویش در

 لهستان را دارند. ه

 رشکت فاکرو- مقام اول در تولید پنجره

 های پی سی وی و درها را دارد )شهر

نوی سونچ( ا

 ا)شهر کراکوف ( که به مرکز تجمع صنایع

 بیکون مشهور است . بیکون روشی به جهت

 بازنویسی دیجیتال مشخصات فیزیکی اشیاء

میباشد

 رشکت ویلک الکرتونیک تنها تولید کننده حافظه کامپیوتری

 درام و فلش درایو در اروپای مرکزی رشقی میباشد )شهر

واژیسکا گورنه(ا

 ا)شهر برسالو ( کلینیک پزشکی – اولین مرکز در سطح

 جهانی که پیوند موفق سلولهای گلیای بویایی به نخاع

 آسیب دیده را به جهت ترمیم آن با موفقیت انجام

داده است

 ا )شهر لودز( محل تولید گرافن میباشد که ماده ای است

 که به علت داشنت خواص خارق العاده موارد استفاده

زیادی دارد

     رشکت له یا دیسپلی سیستم – در سطح جهانی

 تولید کننده یکتای صفحه منایش هولوگرافی میباشد

)شهر روشو( ا

 ا)شهر اولشتین ( رشکت زورتراکس – تولید کننده چاپگر های

 سه بعدی میباشد. چاپ سه بعدی در حال حارض از رسعت

 توسعه زیادی در صنایع برخوردار بوده و موج اصلی صنایع

مدرن را به خود اختصاص داده است

 ا)شهر گدانسک ( مرکز تجمع رشکت

 های تولید لباس لهستانی همچون

 ریزرود و هاوس و کروپ و موهیتو و

سینسی

 ا)شهر روشو ( رشکت آمونو – بهرتین

 تولید کننده کریستال گالیم نیرتید

 است که  محصولی یکتا در علم

  الکرتونیک معارص است . ا

 ا)شهر میلیس و شفیدنیک  و ژیژوف – مرکز تجمع

 صنایع هوایی ( تعداد زیادی از تولید کنندگان

 قطعات مربوط به هلی کوپرت و هواپیام در آنجا

قرار دارند

 ا)شهر پوزنان ( رشکت سوالریس – تولید

 کننده اتوبوس هایی که در لهستان و متام

اروپا دیده میشوند

 ا)شهر بیدگوشچ( رشکت پسا – تولید کننده

 گردونه های ریل دار و قطار های رسیع

السیر

شهر روشو

شهر گدانسک

شهر پوزنان

شهر برسلو

شهر کراکوف
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 خدمات این رشکت امور مشاورتی و مالیاتی و خدمات حسابداری و اداره نیروی انسانی و پرداخت ها و امور

بیشامر دیگری میباشد

 این رشکت خدمات خویش را به مشرتیان لهستانی و خارجی به زبانهای لهستانی انگلیسی و آملانی انجام

میدهد

هدف ما انجام امور زیر است:

 همکاری با رشکت های ایرانی فعال در زمینه مشاورتی و دفاتر حقوقی و دفاتر مشاوره مالیاتی به جهت دادن

خدمات مشرتک به رشکت های ایرانی در لهستان و یا رشکت های لهستانی

 متاس با رسمایه گذاران ایرانی که مایل به فعالیت اقصادی در لهستان میباشند به خصوص در زمینه تجارت )مثالً

 ادویه جات و مواد غذایی آماده شده همچنین میوه ها و سبزیجات ( و همچنین در زمینه ارایه خدمات )مثالً

بخش خدمات توریستی و واسطه گری تجاری ( یا موارد تولیدی )ماشین آالت و تجهیزات (ا

همکاری با رشکت ها و یا اشخاص ایرانی  که مایل به رسمایه گذاری در زمینه امالک در لهستان هستند

 همکاری با رسمایه گذاران ایرانی عالقه مند به خرید رشکتی در لهستان و یا پیوسنت به رشکتی  یا تاسیس رشکت

جدید در لهستان


