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Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wraz z podmiotami sektora prywatnego (Lubawa S.A. oraz
Ptak Warsaw Sp. z o.o.), koordynuje przygotowania do Warsaw Humanitarian Expo 2019
(WHE) - mi?dzynarodowego wydarzenia o charakterze wystawienniczo-konferencyjnym z
obszaru pomocy humanitarnej.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest nie tylko budowanie wizerunku Polski, jako pa?stwa
zaanga?owanego w rozwi?zywanie problemów globalnych, wiarygodnego i rozwijaj?cego si?
donatora (emerging donor), ale przede wszystkim zwi?kszenie zaanga?owania biznesu w
sektorze pomocy humanitarnej i rozwojowej. I to w podwójnym charakterze - sektora pomocy
humanitarnej i rozwojowej jako pot??nego rynku dla towarów i us?ug oferowanych przez nasze
przedsi?biorstwa, jak i ich zaanga?owania w pomoc humanitarn? i rozwojow? jako strategii
budowania marki, która mo?e by? bardzo przydatna je?li powa?nie my?li si? o prowadzeniu
globalnego biznesu.

Tym zagadnieniom po?wi?cona b?dzie konferencja zatytu?owana "Resposible Business for
Humanitarian Emergiencies" oraz Warsaw Procurement Expo podczas którego przedstawiciele
najwa?niejszych organizacji pomocowych na ?wiecie (takich jak ?wiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO); Wysoki Komisarz ds. Uchod?ców (UNHCR); ?wiatowa Organizacja ds. Rolnictwa i
?ywno?ci (FAO); Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP); ?wiatowy Program
?ywno?ciowy (WFP), Bank ?wiatowy czy Mi?dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy?a i
Komisja Europejska, dysponuj?cych wielomiliardowymi bud?etami zaprezentuj?, w jaki sposób
prowadz? zakup towarów i us?ug na potrzeby prowadzonych przez siebie operacji.

Przedsi?biorstwa prezentuj?ce swoj? ofert? w trakcie targów b?d? mia?y unikaln? mo?liwo??
bezpo?redniego dotarcia do tych, którzy w poszczególnych organizacjach odpowiadaj? za
przetargi.

W ramach WHE powstanie prawdziwe miasteczko humanitarne, w ramach którego firmy z
najrozmaitszych sektorów takich jak wyroby medyczne, ?ywno??, ?rodki ochrony ro?lin,
ochrona ?rodowiska, logistyka, schronienie i wiele innych b?d? mog?y zareklamowa? swoje
wyroby, a instytucje czy NGOsy (a nawet regiony) b?d? mog?y przedstawi? swoje
zaanga?owanie w pomoc humanitarn? i rozwojow? prowadzon? na ?wiecie.
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