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Informacja prasowa

Schwedt/Oder, dnia 07.10.2013 r.

Uckermark na śniadaniu biznesowym w Poznaniu wraz z ICU oraz z miastem Schwedt/Oder
reklamują lokalizację ekonomiczną Uckermark w kraju sąsiednim.
Schwedt/Oder/Poznań. Uckermark zaprezentował się ponownie jako lokalizacja ekonomiczna w
polskim kraju sąsiedzkim. „7 października organizujemy wspólnie z miastem Schwedt/Oder
śniadanie biznesowe na targach Poleko w Poznaniu”, powiedział prezes zarządu ICU Silvio Moritz.
Piąte co do wielkości miasto w Polsce jest jednym z najważniejszych ekonomicznych i kulturowych
centrów edukacyjnych i uchodzi za znaczącą lokalizację targów międzynarodowych. Jest
najważniejszym węzłem komunikacyjnym w zachodniej Polsce. „Od lat mamy dobre kontakty z
tamtejszymi strukturami wspierania gospodarki i cieszymy się, że w tym roku możemy się
zareklamować ponownie”, powiedział Moritz. Poleko to międzynarodowe targi ochrony
środowiska, które należą do najważniejszych tego typu targów w środkowej i wschodniej Europie.
Są to również największe targi specjalistyczne w Polsce z liczbą około 700 wystawców z ponad 20
państw.
Annekathrin Hoppe, kierowniczka sztabu gospodarki, zaprezentowała lokalizację Schwedt/Oder;
Moritz jako prezes zarządu ICU zaprezentował potencjał gospodarczy Uckermark. Oprócz
zaprezentowanych lokalizacji w dowód uznania obecni byli między innymi reprezentanci polskich
przedsiębiorstw, które w ostatnich latach z powodzeniem osiedliły się w Niemczech i w Uckermark.
I tak do Poznania przyjechali wspólnie reprezentanci firm „MB Pasewalk GmbH” oraz „Stream Air
AG”, aby w Polsce zareklamować osiedlenie gospodarcze w niemieckim obszarze przygranicznym.
Firma MB Pasewalk GmbH powstała w roku 2009 i wyspecjalizowała się w projektowaniu i
realizacji spawanych instalacji specjalnych i montażowych oraz w budowie narzędzi specjalnych.
Przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Pasewalk oraz w Schwedt/Oder. W Pasewalk ma swoją
siedzibę również firma Stream Air AG, będąca jednocześnie członkiem związku przedsiębiorstw
Uckermark. Wyspecjalizowała się w konserwacji i czyszczeniu instalacji kosmicznych jak instalacje
klimatyzacji, instalacje gorącego powietrza, wymienniki powietrza itd. „Jesteśmy żywym
przykładem, że polska firma z siedzibą w Niemczech może działać”, mówi dr Zbigniew Kaminski z
firmy „Stream Air AG”. I dodaje: „Będąc takim przykładem chcemy reklamować w Poznaniu
dalsze osiedlenia firm”.
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„Mamy doświadczenie w osiedlaniu w Niemczech, które może przynieść dużo sukcesów. Chcemy
dzielić się tym doświadczeniem z polskimi firmami, dlatego też jedziemy razem z ICU oraz z
miastem Schwedt/Oder na śniadanie biznesowe w Poznaniu”, powiedział prezes zarządu „MB
Pasewalk GmbH” Jaroslaw Wieczorek.
Na targach jest już reprezentowana firma Recon-T jako jedyny wystawca z Uckermark. Firma z
Schwedt/Oder od momentu swojego powstania w roku 1997 ma już długą i bogatą w sukcesy
historię w zakresie sortowania papieru i oczyszczania starodrzewia w dziedzinie odzysku jako
zakład zagospodarowania odpadów za pomocą sortowni papieru oraz instalacji do oczyszczania
starodrzewia. Na obszarze o wielkości 5,2 ha z budynkami wielofunkcyjnymi możliwa jest
optymalizacja przebiegów pracy w celu bycia niezawodnym i elastycznym partnerem dla naszych
klientów. Prokurent Mario Krüger zaangażowanie firmy Recon-T na targach Poleko postrzega jako
najważniejszą bazę do wzmocnienia wysiłków gospodarczych na rynku polskim. „Na miejscu w

Polsce zachodniej mamy już dobrą sieć i coraz bardziej rośnie popyt na nasze usługi” - mówi
Krüger.
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