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Pomorskie Centrum Logistyczne jako baza Dla Chińskich
producentów

PCL w pigułce:

•186 ha powierzchni
•Przeznaczone pod budowę

fabryk przemysłu lekkiego oraz

obiektów magazynowych

•Bezpośrednia

bliskość

nowoczesnego głębokowodnego

terminalu kontenerowego

•Dobrze

połączone z komunikacją drogową, kolejową,

morską

•Idealna

lokalizacja dla punktu dystrybucyjnego dóbr w

Europie Środkowo-Wschodniej

•MoŜliwość

objęcia części centrum statusem Specjalnej

Strefy Ekonomicznej i przyłączenia do Wolnego Obszaru
Celnego
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Gdansk Gateway – PCL as added value for our Customers

For Shipping Lines and cargo owners, Gdansk PCL concept means that all services such as...

•

Depot and EMR services

•

Stuffing / unstuffing of containers

•

Cargo consolidation

•

Cargo upgrading

•

Warehousing

•

Office facilities

•

Additional services
(customs and veterinary clearance etc.)

•

Connectivity to Russian rail network

…will be available on-site, creating new logistics options and
generating significant savings!
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Czemu lokować biznes w ramach obszaru PCL?

•

Najszybszy transport komponentów od podwykonawców z Szanghaju – 32 dni

•

MoŜliwość stworzenia sprawnej sieci dystrybucyjnej dla produktów na obszar Europy Środkowo-Wschodniej

•

Zredukowane koszty transportu lądowego z portu do fabryk oraz szybszy czas obrotu kontenerem

•

PCL jest budowane i zarządzanie przez firmę Goodman, najwyŜszej klasy operatora magazynów na świecie,
którego to częściowym udziałowcem jest China Investment Corporation

•

Zaufanie dla regionu przez Chińskie podmioty: obecność Chipolbrok, pierwszej chińskiej firmy joint venture, od
1951 roku

•

Dedykowany konsulat ChRL w Gdańsku pomagający w kwestiach administracyjno/wizowych
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Region Pomorza to dobre doświadczenia firm zagranicznych
oraz nowe projekty infrastrukturalne

Succes story in Pomorskie

Zamieniają piasek w złoto

 INTEL w Gdańsku – największe centrum R&D w Europie
 ponad 900 specjalistów: inŜynierowie informatyki, elektroniki i matematyki ze
znajomością oprogramowania nisko poziomowego i sprzętowego
 Prace R&D w obszarze:
- ochrony treści audio i video
- rozszerzania platformy vPro
- zwiększanie wydajności grafiki zintegrowanej takŜe w celu
zwiększają moŜliwości grafiki w grach

TOMASZ
KLEKOWSKI
Central Eastern
Europe
Territory Manager
Intel Corp.,
Member of Board
Intel
Technology Poland

Laboratorium Intela w Gdańsku jest jednym z największych centrów badawczo - rozwojowych Intela w Europie, a
takŜe jednym z najlepiej ocenianych. Staje się równieŜ centrum wsparcia teleinformatycznego dla innych
europejskich oddziałów Intela. Lokalizacja w Gdańsku ma w zasadzie same zalety. Politechnika Gdańska, z którą
blisko współpracujemy, oferuje bardzo wysoki poziom nauki na kierunkach technologicznych i jest dla nas
największym i najwaŜniejszym źródłem kadr. JuŜ studentom 3 i 4 roku oferujemy moŜliwości praktyk lub
zatrudnienia. Poziom wykształcenia i kwalifikacje polskich informatyków są bardzo wysokie, a dowodem na
to jest fakt, Ŝe nasze centrum badawcze pracuje nad kluczowymi projektami związanymi z zaawansowanymi
technologiami, które pojawią się na rynku w ciągu najbliŜszych lat. W chwili obecnej w naszym laboratorium
pracuje juŜ ponad 800 osób i w dalszym ciągu planujemy powiększać zatrudnienie.

Succes story in Pomorskie

Global Marine servicing capacity

 Rolls-Royce przejęła istniejący zakład produkcyjny w 1998 roku i
przekształcił go w najnowocześniejszą placówkę produkcji urządzeń
pokładowych
 w 2011 roku otworzył kolejną jednostkę Marine Service Centre
 repair and overhaul of the full range of Rolls-Royce thrusters and
propellers, diesel and gas engines, and steering gear. Skilled
engineers from Gdynia will also carry out servicing and repairs on
board vessels throughout the region
Emmanuel
Perrin
Dyrektor
Zarządzający
Prezes RollsRoyce Marine
Poland Sp. z o.
o.

Nasza marka jest jednym z naszych najcenniejszych aktywów. Przyciąga utalentowanych ludzi i daje gwarancję
tworzenia produktów światowej klasy. Grupa Rolls-Royce jest obecna na pomorskim rynku juŜ od ponad 10 lat.
Region ten oferuje dostęp do doskonałej kadry zarówno w obszarze inŜynierii, jaki i wytwarzania. To,
w połączeniu z konkurencyjnymi kosztami działalności operacyjnej w regionie, sprawiło, Ŝe Rolls-Royce
z powodzeniem rozwija produkcję wyposaŜenia pokładowego w Gniewie oraz buduje nowe centrum serwisoworemontowe w Gdyni.

Opportunities: Storage and transhipment of liquid fules

In the borders of Northern Port in Gdansk a base for storage and transhipment
of liquid fules will be constructed. The base will be eqiped with tanks for storage
of oil as well as other fules.

•
•

Start date: 2013
Completion: 2015

•

Value: 800 mln PLN

Opportunities: Pomeranian Metropolitan Railway

Pomeranian Metropolitan Railway will connect Gdansk Wrzeszcz with
Gdansk Lech Walesa Airport in Rebiechowo an will be connceted to existing railway
from Gdynia to Kościerzyna. The railway will allow easy and fast connection with the
airpot and Tri-City for inhabitants of sourounding cities.

•Start date: 2012
•Completion: 2015
•Value: 1 BN PLN
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