
Program webinarium 

Rynek żywności w ZEA. Prognozy i perspektywy 
dla polskich producentów

21 czerwca 2022 r., godz. 10:00 – 11:30 

10.00 – 10.05 Powitanie 
– Pani Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca
Dyrektora Generalnego KOWR

– Dr Jakub Sławek, Ambasador Pełnomocny
i Nadzwyczajny w Państwie Zjednoczonych Emiratów
Arabskich

10:05 – 10:25 Ekspansja handlowa produktów żywnościowych 
i napojów o potencjale handlowym w ZEA 
- Dr Nizami Imamverdiyev, Analityk ekonomiczny, Dubai
Chambers

10:25 – 10:35 Zmiany na rynku rolno-spożywczym w ZEA 
z perspektywy UE  
– Pani Taina Sateri, Kierownik Sekcji ds. Handlu i Innych
Polityk, Delegatura UE w ZEA

10:35 – 10:55 Możliwości współpracy w zakresie produktów 
spożywczych i napojów 
– Pan James Scott, Prezes, Grandiose Supermarket

10:55 – 11:05 Spostrzeżenia dotyczące rynku żywności w ZEA 
– Pani Eva Mezher, Kierownik Zagranicznego Biura
Handlowego PAIH w Dubaju

11:05 – 11:15 Możliwości rozwoju współpracy biznesowej 
w sektorze spożywczym pomiędzy firmami z Abu Zabi 
i Polski 
– Pan Musab Abdo, Kierownik ds. Organizacji Wydarzeń –
Sektor Żywności i Napojów, SIAL Middle East  Abu Dhabi,
Capital Events

11:15 – 11:30 Sesja pytań i odpowiedzi 

11:30 Zakończenie spotkania 



POZNAJ NASZYCH PRELEGENTÓW  

• Dr. Nizami Imamverdiyev jest analitykiem ekonomicznym w Dubai Chambers.  
Dr Nizami opracowuje analizy dotyczące możliwości handlowych i inwestycyjnych 
między ZEA a rynkami światowymi. Przygotowuje i wygłasza merytoryczne prezentacje 
na temat kluczowych trendów i możliwości rynkowych w różnych sektorach gospodarki. 
Prezentacje te są wygłaszane podczas międzynarodowych wydarzeń biznesowych 
organizowanych w Dubaju, takich jak Gulfood. Dr Nizami uzyskał tytuł doktora 
ekonomii na Uniwersytecie Marcina Lutra w Niemczech oraz tytuł magistra w dziedzinie 
europejskiej integracji gospodarczej i przedsiębiorczości w College of Europe w Belgii. 

• Taina Sateri jest Kierownikiem Sekcji ds. Handlu i Innych Polityk  
w Delegaturze UE w ZEA.  Od 1 września 2017 r. pełni w Delegaturze rolę Radcy  
ds. handlowych, od 23 lat pracuje w Komisji Europejskiej. Jej doświadczenie zawodowe 
obejmuje międzynarodowe negocjacje handlowe, dostęp do rynku, kwestie związane  
z WTO, w tym szeroki zakres zagadnień handlowych (audyty, negocjacje dwustronne  
i wielostronne kwestie międzynarodowe). W ciągu ostatnich 14 lat zajmowała się 
tematami związanymi z handlem oraz z dostępem do rynku, w szczególności handlem 
międzynarodowym, polityką handlową (Światową Organizacją Handlu, barierami 
pozataryfowymi, dostępem do rynku), dwustronnymi i regionalnymi negocjacjami 
handlowymi oraz kwestiami związanymi z bezpieczeństwem żywności i pasz na 
poziomie międzynarodowym. Brała udział w szeregu zakończonych i trwających 
negocjacji umów o wolnym handlu Unii Europejskiej z wieloma partnerami handlowymi. 

• James Scott jest prezesem Grandiose Supermarkets, najszybciej rozwijającej się sieci 
supermarketów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sieć należy do Ghassan Aboud 
Group i w jej skład wchodzi obecnie 18 sklepów działających na terenie ZEA. W 2022 
roku planowane jest otwarcie kolejnych 12 sklepów. Posiadający ponad 30-letnie 
doświadczenie w handlu detalicznym James Scott kieruje rozwojem Grandiose 
Supermarkets, kładąc nacisk na wysoką jakość i świeżość.   

 




