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W dniu 16 czerwca br. w londyńskiej siedzibie Google odbyła się III edycja konferencji pt. ”Polish Tech Day”
zorganizowana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy współpracy z Polish Tech Link - PLUG. Impreza
była jednym z wielu wydarzeń w ramach trwającego London Tech Week 2017. Podczas eventu odbyło się kilka
paneli dyskusyjnych, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele polskich ﬁrm z sektora IT, reprezentanci
brytyjskich akceleratorów i inkubatorów przedsiębiorczości, eksperci z branży komputerowej, przedstawiciele
polskich start-upów działających już na rynku brytyjskim oraz animatorzy życia brytyjskiej sceny tech. Swoje
wystąpienia mieli również przedstawiciele władz samorządowych m.in. z Opola oraz Słupska, którzy w swoich
prezentacjach promowali swój region oraz zachęcali brytyjskie ﬁrmy do inwestowania. W trakcie seminarium
wystąpił Pan Arkady Rzegocki, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który podkreślił fakt, że
branża usług informatycznych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.
Zaznaczył, że usługi, produkty oraz rozwiązania informatyczne polskich ﬁrm z branży komputerowej oprócz tego,
że są cenione na całym świecie, generują tysiące miejsc pracy, jak również mają wpływ na zmianę struktury
polskiej gospodarki.W trakcie konferencji odbyła się sesja pitchingowa podczas której siedem polskich start-upów
mogło zaprezentować swoją innowacyjne pomysły oraz produkty. Sesje skierowane były do obecnych na sali
przedstawicieli potenjalnych inwestorów m.in. business angels, ventures capital i private equity. Organizacja
tego wydarzenia jako jednej z imprez towarzyszących tegorocznemu London Tech Week zwiększyła efekt jej
oddziaływania promocyjnego. Zaproszeni goście i eksperci podzielili się wiedzą na temat uwarunkowań
brytyjskiego rynku IT, co dało polskim ﬁrmom ważne wskazówki odnośnie strategii i możliwości wejścia na rynek.
Obecność liczących się akceleratorów oraz znaczących osób z brytyjskiej branży IT umożliwiła nawiązanie
nowych i zacieśnienie istniejących kontaktów biznesowych.
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