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Przedsiębiorstwa i organizacje w UE zostały zapytane o ich praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu portalu 
Access2Markets i odniesione korzyści. Uzyskane opinie były zdecydowanie pozytywne i podkreślały jego łatwość 
wykorzystania i aktualność informacji. Niniejszy arkusz informacyjny zawiera wybór opinii otrzymanych od izb handlowych, 
organizacji branżowych i MŚP.

    W przeszłości, wielu spośród naszych klientów nie wiedziało gdzie i jak 
znaleźć informacje na temat eksportowania do pewnych krajów. Dzięki portalowi 
Access2Market, jest to obecnie znacznie łatwiejsze. Klienci, którzy wykorzystują 
portal, szczególnie cenią to, że interfejs platformy jest dostępny w języku czeskim. Aplikacja 
ta jest logiczna i intuicyjna zarówno dla ekspertów, którzy mają doświadczenie w handlu 
zagranicznym, jak i dla ogółu społeczeństwa. Jest to znakomite narzędzie ułatwiające i 
przyspieszające eksport.”

- Rzecznik prasowy: Natálie Šitavancová, Director Rzecznik organizacji: Moravia-Silesia Chamber of Commerce, Czechia

“

https://twitter.com/SNCB/status/1404431482702209029


    Nowa strona internetowa 
Access2markets jest niezwykle 
kompleksowa i zawiera bogactwo 
informacji dla przedsiębiorstw, które 
eksportują na nowe rynki. Niezwykle 
korzystna jest możliwość odesłania 
naszych klientów do tego zasobu w 
ramach naszych usług doradczych.”

“
- Rzecznik prasowy: Katherine Fitzpatrick, Dyrektor 
ds. Relacji Międzynarodowych
Rzecznik organizacji: Izba Handlowa Cork, Irlandia

    Wykorzystuję portal 
Access2Markets niemal codziennie. 
Podoba mi się, że wyniki 
dotyczące stawek taryfowych 
można dostarczyć bardzo szybko i łatwo. 
Ponadto, gdy są warunki importowe 
lub eksportowe, odpowiednie reguły są 
łatwe do znalezienia. Zachęcamy spółki, 
które znają temat eksportu i importu, do 
wykorzystania portalu do własnych badań.”

    W ramach Projektu Niemiecko 
- Duńska Innowacja, zachęcamy 

przedsiębiorstwa, do wykorzystania portalu 
Access2Market. Każdy, kto go wypróbował, 

był zaskoczony łatwością jego wykorzystania. 
W zaledwie kilka minut można dowiedzieć się, 

które z rynków są najatrakcyjniejsze w zakresie 
taryf i można ustalić ważne wymagania celne 

dotyczące danego produktu. Ogólnie rzecz 
biorąc, świetne narzędzie dla wszystkich 

zaangażowanych w handel międzynarodowy.”

“
“

- Rzecznik prasowy: Katharina Greiner, doradca 
specjalistyczny
Rzecznik organizacji: przy Izbie Handlowej Burgenland

- Rzecznik prasowy: Steffen Leth Møller, 
specjalista ds. rozwoju biznesu

Rzecznik organizacji: Projekt Niemiecko 
- Duńska Innowacja, 

Hub biznesowy Zelandia



    Nasza Organizacja, Assocalzaturifici Italiani, Stowarzyszenie Włoskich 
Producentów Obuwia, regularnie odwiedza portal Access2Markets w celu 
zaktualizowania naszej własnej strony internetowej w zakresie taryf i innych 
informacji dotyczących innych niż taryfy barier handlowych. Reprezentujemy niemal 600 
przedsiębiorstw, głównie zorientowanych na eksport MŚP. Narzędzie to zapewnia nam cenne 
centrum, które okazało się bardzo przydatne w naszej misji informowania firm członkowskich 
na temat nowych eksportowych okazji /wyzwań rynkowych i wspierania ich w zaplanowaniu 
wydajniejszego i efektywniejszego kosztowo łańcucha zaopatrzenia.”

- Rzecznik prasowy: Matteo Scarparo, Kierownik Działu Handlu Światowego 
Rzecznik organizacji: w Assocalzaturifici Italiani - Stowarzyszeniu Włoskich Producentów Obuwia

“

    Access2Markets to cenne narzędzie 
online, do którego wykorzystania zachęcamy 
naszą ogólnoeuropejską organizację w 
celu sprawdzania kodów HS i stawek celnych w 
krajach przeznaczenia do celów obliczenia kosztów 
wyładunku. Wykorzystujemy również portal w celu 
znalezienia preferencyjnych stawek taryfowych 
przed wydaniem certyfikatów EUR1 bądź deklaracji 
na fakturze.”

“
-  Rzecznik prasowy: Anders Skøtt, specjalista ds. handlu i 

zgodności z wymaganiami EMEA
Rzecznik organizacji: Grundfos Operations



    Access2Markets to 
narzędzie, które wykorzystujemy 
w Nedcargo w celu ułatwienia 
naszym klientom ustanowienia 
ich łańcuchów dostaw. Na przykład, 
zarządzamy magazynowaniem w UE 
towarów pochodzących spoza UE, których 
miejsce przeznaczenia nie jest znane z 
góry i uważamy portal Access2Markets 
za szczególnie przydatny w ocenie ceł 
importowych krajów trzecich.”

    Członkowie bułgarskiej Krajowej 
Organizacji Agentów Celnych uważają portal 
Access2Markets za bardzo przydatny. Mogą 
szybko zapoznać się z formalnościami 
celnymi w imporcie lub eksporcie produktu i 
tym samym obsłużyć klientów jak najszybciej. 
Bez pomocy portalu, ogarnięcie taryf, 
pochodzenia towarów i kwestii innych niż 
taryfy byłoby poważnym wyzwaniem dla 
każdego brokera celnego.”

“

“

- Rzecznik prasowy: Rick van Es, specjalista ds. celnych
Rzecznik organizacji: Nedcargo

- Rzecznik prasowy: Dr. Momchil Antov, Prezes
Rzecznik organizacji: Krajowej Organizacji Agentów 
Celnych, Bułgaria

    W CHIMAR Hellas S.A. 
uważamy, że platforma 
Access2Markets to cenne i 
łatwe w użyciu narzędzie dla każdej 
spółki lub organizacji, która chce 
eksportować i importować produkty 
z i do Unii Europejskiej. Z tego 
powodu, promujemy to narzędzie i 
zachęcamy naszych partnerów. w 
tym z branży produkcji żywic i paneli 
na bazie drewna z całego świata, by 
wykorzystywali portal do uzyskania 
wiedzy na temat obowiązujących 
zasad importu/eksportu.”

- Rzecznik prasowy: Marianna Charissi, 
Kierownik Działu Promocji Sprzedaży
Rzecznik organizacji: Chimar Hellas, Grecja

“
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