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Kraków, 17 października 2013 r. 

 

       Związek Polskie Okna i Drzwi 

       ul. Modlińska 6 

       03-216 Warszawa 

 

W imieniu firm Bashi Consulting oraz Harekat Consulting mamy zaszczyt 

i przyjemność przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie reprezentacji i promocji 

polskich firm produkcyjnych, które należą do Związku Polskie Okna i Drzwi na rynku 

Kurdystanu.  

Firmy Bashi i Harekat są firmami doradczymi wyspecjalizowanymi w rynkach krajów 

muzułmańskich. W trakcie swojej prawie trzyletniej działalności nasze firmy wypracowały 

sobie ugruntowaną pozycję na rynkach Afganistanu oraz Iranu. Ze względu na brak 

rzetelnych informacji oraz negatywną atmosferę medialną wokół wyżej wymienionych 

krajów polscy przedsiębiorcy nie wykorzystują potencjału tych dynamicznie rozwijających się 

rynków.  

Niniejszym pismem pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwości, jakie oferuje 

rynek irackiego autonomicznego Regionu Kurdystanu. Region ten w odróżnieniu od reszty 

kraju w ostatnich latach dał się poznać jako obszar bardzo spokojny i bezpieczny. Bogactwa 

naturalne, w szczególności eksploatacja ropy naftowej, dają Kurdystanowi bardzo wysokie 

rezerwy walutowe oraz umożliwiają stabilny rozwój regionu. Kurdyjski Rząd Regionalny 

aktywnie wspiera inwestycje zagraniczne, m.in. poprzez wdrażanie specjalnych projektów, 

ustanawianie praw przyjaznych inwestycjom i tworzenie stref wolnego handlu. Zarówno 

wysoki poziom bezpieczeństwa, jak i podejmowane przez władze działania regulujące 

i ułatwiające inwestycje spowodowały zwiększenie liczby działających w Kurdystanie firm 

zagranicznych. Obok licznych firm z krajów ościennych widoczna jest także duża 

reprezentacja podmiotów europejskich, szczególnie ukraińskich, rumuńskich, niemieckich, 

brytyjskich czy włoskich.  

Mając na względzie nasze doświadczenie i sukcesy odnoszone na niezwykle trudnych 

rynkach Afganistanu i Iranu, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność na Irak i wyjść 

z inicjatywą Polskiego Centrum Wystawienniczego w Erbilu. Projekt jest obecnie w ostatnim 

stadium realizacji. Docelowo w stolicy Regionu Kurdystanu ma zostać urządzony pawilon 
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wystawowy, w którym potencjalni lokalni kontrahenci będą mogli zapoznać się z ofertami 

polskich firm. Uroczyste otwarcie Centrum planowane jest na dzień 1 grudnia 2013 r.  

W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić Szanownych Państwa do 

współpracy. Mając na uwadze fakt, że rynek Kurdystanu wykazuje olbrzymie 

zapotrzebowanie na różnorodne towary, w tym również na stolarkę okienną i drzwiową, 

mamy nadzieję, że nasza propozycja wyda się Państwu interesująca. 

W załączeniu do niniejszego zaproszenia do współpracy pozwalamy sobie załączyć 

broszury informacyjne zawierające dokładny opis projektu Centrum oraz szczegółowe 

informacje na temat gospodarki Kurdystanu.  

Uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z naszą propozycją oraz, jeśli Państwo 

uznają to za stosowne, o przekazanie jej członkom Państwa Związku. 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze 

w Krakowie przy ulicy Kapelanka 13c oraz pod numerem telefonu 660-811-479 i adresem 

mailowym handel@harekat.pl.  
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