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VIII Polish Outsourcing Forum – Indie 2013 

Poland - Your next move 

 

Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową 

Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce, NASSCOM oraz Confederation of Indian Industry 
(CII), pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, pod patronatem PAIiIZ oraz Związku Miast Polskich, 25 kwietnia br. w Bangalore 

planują zorganizować, po raz ósmy, a zarazem po raz pierwszy w Indiach.  

 
Forum organizowane jest przy wsparciu merytorycznym PwC, firmy doradczej nagrodzonej tytułem 

"Best Professional Advisory Firm in Shared Services" podczas gali Poland Outsourcing Awards. 

Partnerem forum została także najszybciej rozwijająca się organizacja ASPIRE zrzeszająca firmy 

outsourcingowe w Polsce.  

Głównym Patronem Medialnym został magazyn Outsourcing&More oraz outsourcingportal.pl. 
 
To międzynarodowe wydarzenie ma na celu promocję Polski jako miejsca inwestycji przede 

wszystkim w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC, ITO, KPO, R&D). Forum będzie 

doskonałą platformą wymiany wiedzy o gospodarce i jej perspektywach rozwoju oraz kultury obu 

państw, jak również wymiany doświadczeń w ramach współpracy. Głównymi odbiorcami będą firmy 

indyjskie zainteresowane inwestowaniem w Europie i te już obecne w Polsce.  

Ze strony polskiej zaprosiliśmy reprezentantów sektora publicznego, polskich miast i regionów 

bilateralne izby gospodarcze, przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 

Ministerstwa Gospodarki, Związku Miast Polskich, Specjalnych Stref Ekonomicznych, parków 

technologicznych, firm wspierających rozwój sektora (nieruchomości, HR, budownictwo, transport, 

firmy consultingowe, prawne, finansowe i nie tylko) oraz media. 

Ze strony indyjskiej spodziewamy się najważniejszych graczy sektora zaproszonych przez 

NASSCOM, przedstawicieli: Miasta Bnagalore, NASSCOM, CII, wyższej kadry kierowniczej firm: Wipro, 

HCL, Genpact, Infosys, TCS, Thompson Reuters, Goldman Sachs. 

Wybór miejsca nadchodzącego forum jest nieprzypadkowy. Outsourcing usług w Indiach jest 

jednym z najbardziej popularnych praktyk biznesowych w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku. 

W związku z tym aktualnie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania ze strony renomowanych 

indyjskich firm inwestycjami poza granicami Indii, w tym także w Polsce.  Największe inwestycje 

indyjskie w naszym kraju zostały ulokowane w sektorze usług informatycznych i BPO, w związku z 

tym Indie stały się dla Polski poważnym graczem. 
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Tematami przewodnimi forum będą: pokazanie atrakcyjności Polski na tle państw Unii 

Europejskiej w tym sektora: BPO, ITO oraz KPO; miejsce polskich inwestycji zagranicznych w 

regionie Środkowo-Wschodniej Europy (CEE), a także indyjski model biznesowy wraz z zagranicznymi 

planami inwestycyjnymi w sektor BPO na rynku CEE, w tym Polski.  

Wydarzenie to jest cyklicznym następstwem poprzednich, organizowanych w Polsce, konferencji z 

cyklu Outsourcing - Polska Europejskim Rajem Usługowym, które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem, a także zyskały grono stałych uczestników. Na Polish Outsourcing Forum w 

poprzednich latach mieliśmy zaszczyt gościć m.in.: Pana Michała Boniego, Pana Andrzeja 

Olechowskiego, Pana  Janusza Steinhoffa, Pana Dariusza Rosatiego, Pana Andrzeja Arendarskiego, 

Panią Danutę Hübner, Pana Kazimierza Marcinkiewicza, Pana Rafała Baniaka czy Pana Sławomira 

Majmana.  

Roadshow Polska posiada również duże doświadczenie w organizowaniu zagranicznych konferencji 

promujących Polskę pod kątem lokowania obcego kapitału. Konferencja pt.: „Nowa Era możliwości 

w Polsce” odbyła się w Brukseli oraz Frankfurcie, przedstawialiśmy dodatkowo perspektywy rozwoju 

Polski nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także dwukrotnie w Portugalii.  

Współorganizatorem VIII Polish Outsourcing Forum jest IPCCI (Indyjsko Polska Izba Gospodarcza), 

która powstała w 2007, aby wspomagać i rozwijać relacje biznesowe i przemysłowe między Indiami 

a Polską. Zadaniem Izby jest praca nad identyfikacją i wzmocnieniem roli firm i przemysłu w 

rozwoju gospodarczym obu krajów oraz działaniem jako katalizator w doprowadzeniu do wzrostu i 

rozwoju biznesu indyjskiego i polskiego określając i uwzględniając w tym potrzeby sektora małych i 

średnich firm, aby uczynić je bardziej konkurencyjnymi. Izba współpracuje z różnymi organizacjami 

dając platformę do wymiany wiedzy i doświadczenia dzięki czemu firmy polskie i indyjskie 

nawiązują kontakty owocujące współpracą. 

Do promowania VIII Polish Outsourcing Forum zostały zaproszone najbardziej znaczące polskie oraz 

indyjskie media. 

Kluczowe informacje dotyczące Polski: 

 przemysł BPO/SSC zatrudnia w Polsce 85 000 osób i jak się szacuje, pod koniec roku 2013 
będzie liczył już około 100 000 pracowników 

 polski rynek pracy BPO/SSC stanowi blisko 40% stanowisk sektora w Europie Środkowo-
Wschodniej 

 wzrost polskiego sektora BPO/SSC wynosi 20% rocznie 
 w obszarze BPO/SSC funkcjonuje w Polsce ponad 200 firm  
 szacuje się, że w roku 2012 polski sektor BPO/SSC warty był 3.4 mld USD 

 

Źródło: ASPIRE - The Association of IT & and Business Process Services Companies 
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Kluczowe informacje dotyczące Indii: 

 indyjski sektor BPO w roku 2012 warty był 19 mld USD (15.9 mld USD z eksportu oraz 3.1 z 
rynku krajowego) 

 z danych opublikowanych w 2009 roku wynika, że w outsourcingu w Bangalorze pracuje 
ponad 600 000 osób (dane STPI Bangalore) 

 w sektorze outsourcingu Bangaloru funkcjonuje ponad 2100 firm (dane opublikowane na 

rządowej stronie internetowej stanu Karnataka) 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy oraz samorządy, a także wszystkich 
zainteresowanych do uczestnictwa w VIII Polish Outsourcing Forum. Wierzymy, iż poznanie 

kultury biznesu obu krajów, podobieństw i różnic, a także możliwości inwestowania w Polsce 

pomoże firmom oraz samorządom do nawiązania kontaktów i przyszłej owocnej współpracy z 

firmami indyjskimi. 

Więcej informacji na: http://roadshowpolska.pl/p/node/271 

info@roadshowpolska.pl, tel.: (+48) 22 357 09 77  
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VIII Polish Outsourcing Forum in India  
Poland - Your next move 

25th  April 2013, Bangalore 

 

This year, VIII Polish Outsourcing Forum is travelling to India, the home of the global outsourcing 

industry. The event will take place in Hotel Leela Palace in Bangalore in 25th April, 2013. 

Our goal is to reach out to the vast middle market of Indian BPO companies who know that to 

compete on the global stage they need to have a European footprint. By providing insight into the 

Polish BPO market and the opportunity to talk to leaders in the Polish BPO space we aim to show 

them that Poland is the best place for them to grow.  

To make our point we have gathered a formidable team of partners, including ASPIRE, Poland's 

largest and fastest growing outsourcing association and PwC, the leader in advisory services to the 

outsourcing industry in CEE, as well as companies providing support services to the BPO sector, 

which was awarded the "Best Professional Advisory Firm in Shared Services" title during the Poland 

Outsourcing Awards Gala.   

The  organizers of the Forum are Indo Polish Chamber of Commerce in Poland and Roadshow 

Polska. We are also supported by the Minister of Economy of Poland – Janusz Piechocinski, the 

Polish Chamber of Commerce, the Polish Information and Foreign Investment Agency, the 
Ambassador of India in Poland, NASSCOM and  the Confederation of Indian Industry (CII). 

From the Polish side we will invite representatives of the public sector, bilateral Chambers of 

Commerce and Industry, Polish cities and regions, representatives of Polish Information and Foreign 

Investment Agency, Ministry of Economy, Association of Polish Cities, Special Economic Zones, 

Technology Parks, representatives of companies contributing to the services sector's growth (trade, 

development, real estate, HR, construction, transportation, consultancy, law, representatives of 

financial institutions (and not only) and media. 

From the Indian side we aspect the representatives of City of Bangalore, NASSCOM, CII, top 

management of Wipro, HCL, Genpact, Infosys, TCS, Thompson Reuters, Goldman Sachs and 

companies invited by NASSCOM. 

For a few years post EU accession Roadshow Polska organized a cycle of conferences abroad 

promoting business in Poland and presenting specific investment opportunities to foreign. As a 

consequence we took the Forum to a number of EU countries such as Germany, United Kingdom, 

Portugal, Belgium, Spain. 

The co-organizer of VIII Polish Outsourcing Forum is IPCCI (Indo Polish Chamber of Commerce and 

Industry), which was established in 2007. IPCCI goal is to develop Indian & Polish business and 

industry relations. They work to: identify and strengthen business and industry's role in the 
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economic development of the countries; act as a catalyst in bringing about the growth and 

development of Indian & Polish business; identify and address the special needs of the small sector 

to make it more competitive. IPCCI is cooperating with various organizations providing a platform 

for exchange of knowledge and experience so that the Polish and Indian cooperation interacting 

fruiting. 

We invite you to add your weight to this team and seize the opportunity to connect with the world’s 
largest potential market for your services. 

How to participate: 

As a delegate: by registering at http://roadshowpolska.pl/e/node/286. Only confirmed 
registrations will entitle participation in the event. 

The Forum is FREE for the following participants from India: 

 Directors of shared services, outsourcing and technology companies 
 Directors of companies providing support services to the shared services, outsourcing and 

technology sectors 
 Directors of companies considering a shared services and outsourcing strategy 
 Directors of government departments and educational institutions interested in promoting 

shared services and outsourcing 
 Board members of companies from various business sectors interested in investing in Poland 

As a sponsor: Call us to discuss on +48 22 357 09 77 or email: info@roadshowpolska.pl 

Key facts about Poland: 

 BPO/SSC industry in Poland employs 85,000 people and it is anticipated that it will consist 
of approximately 100, 000 jobs by the end of 2013. 

 Polish BPO/SSC labour market represents nearly 40% of East Europe industry jobs. 
 Polish BPO/SSC sector growing at 20% annually. 
 Over 200 companies work in the BPO/SSC space in Poland within nearly 300 service centres 

with foreign capital  
 Polish BPO/SSC industry is worth 3.4 bn USD FY12 

 
Source: ASPIRE - The Association of IT & and Business Process Services Companies 
 
Key facts about India:  

 The Indian BPO industry is worth 19 billion USD in FY12 (15.9 bn USD from exports and 3.1 
bn USD from domestic market). 

 The published figure from 2009 for the number of people that work in outsourcing in 
Bangalore stands at over 600,000 (rough estimate based on STPI Bangalore data). 

 Over 2100 companies  work in the outsourcing space in Bangalore based on Karnataka State 
Government website 
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