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AGENDA

Polsko-Afrykańska Gala Osiągnięć Biznesowych (Polish African Business Achievements Awards) uhonorowuje
największych liderów biznesowych, zarówno polskich jak afrykańskich, którzy pozostawili niezatarty ślad w nas i
zainspirowali nas swoją ciężką pracą, cechami przywódczymi oraz wizją. Afrykańscy liderzy biznesowi pochodzą z
krajów mających swoje placówki dyplomatyczne w Polsce.

Polish African Achievement Business Achievement Awards stwarza możliwość zebrania wszystkich największych
liderów biznesowych w jednym miejscu.

Polish African Business Achievement Awards nagradza osiągnięcia największych afrykańskich i polskich liderów
biznesowych z różnych branż.

Polish African Achievement Business Awards również wzmacniają przyjaźń oraz kreują wspólne przedsięwzięcia
pomiędzy krajami kontynentu afrykańskiego i Polską.



Kraje afrykańskie posiadające reprezentację dyplomatyczną (ambasady) w Polsce:

Algieria
Angola

Demokratyczna Republika Kongo
Egipt
Libia

Maroko
Nigeria
Senegal

Republika Południowej Afryki
Tunezja



LAUREACI



1. Issad REBRAB

2. Abdelmadjid KERRAR

3. Mohamed Laid BENAMOR

4. Lounis HAMITOUCHE

5. Ramdane BATOUCHE

Prezes grupy przemysłowej CEVITAL, największej firmy prywatnej w Algierii,
działającej w branży stalowej, rolno-spożywczej oraz w elektronice.

Założyciel wielkiej spółki farmaceutycznej Biopharm (powstałej w
1992 roku. Firma produkuje i dystrybuuje lekarstwa generyczne.

Właściciel grupy Benamor, największego algierskiego holdingu
żywnościowego. Amor Benamor produkuje i dystrybuuje
wszystko począwszy od zbóż na dżemach i przyprawach
skończywszy.

Prezes największej mleczarni w Algierii – firmy Soummam
utworzonej w 1993.
W 2011, przedsiębiorstwo posiadalo 42% krajowego rynku
jogurtu.

Prezes spólki Général Emballage mającej fabryki w
Algierii, Tunezji I Libii.
Firma jest największym producentem tektury falistej na
kontynencie.

ALGIERIA

https://www.forbes.com/profile/issad-rebrab/?list=africa-billionaires


1. Agostinho KAPAIA

2. Joao MACEDO

3. Paulo GASPAR

4. Filomena OLIVEIRA

5. Elizabeth DIAS DOS SANTOS

Właściciel holdingu OPAIA Group aktywnego w wielu sektorach;
budownictwie, produkcji energii solarnej, instalacji systemów wody pitnej,
hotelarstwie, czy też działaniach promujących eksport.

Prezes firmy Nova Agrolider – eksportera bananów pod krajową
marką “Angolanita” do wielu krajów europejskich, Holandii, Niemiec,
Włoch, Anglii czy też Rosji.

Prezes firmy Sodata / Huila działającej w branży agro-rolnej.

Partner zarzadząjacy w firmie Kayama Serviços de
Segurança Lda. Działa również w branży marketingu, gdzie
jest partnerem w Central de Ideias Lda.

Kontroluje holding agro-rolny Deside skupiający 32 firmy,
np. Fazenda Perola do Kukixi, Pearl Farm of Kikuxi,
Avikuve, Kikovo, Nutrimix, Palma, Solma oraz inne
projekty.

ANGOLA
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1. Moïse KATUMBI

2. Sindika DOKOLO

3. Albert YUMA

4. Luc Gérard NYAFE

5. Guy Robert LUKAMA

D. R. KONGO

Najbogatszy obywatel D. R. Kongo. Inwestuje w przemysł rybny, górnictwo,
transport, handel oraz przemysł spożywczy.

Biznesmen oraz kolekcjoner sztuki posiadający jedną z najbardziej
szanowanych kolekcji sztuki afrykańskiej na świecie.
Inwestuje w produkcję cementu, górnictwo, produkcję energii oraz
telekomunikację.

Biznesmen inwestujący w wielu branżach: nieruchomościach,
tekstyliach, przemyśle rolno-spożywczym, oraz wydobywczym,
posiadając największą firmę - Gécamines.

Inwestuje w DRK i innych krajach afrykanskich w różnych
dziedzinach, w tym w rolnictwo (firma Strategos
Plantations) oraz sieć szpitali w Kongo. Powołany na członka
zarządu DRC jako Ambasador Dobrej Woli.

Posiada kopalnię zlota. Był Prezesem AngloGold Ashanti i
Adidi-Kanga Gold Project w DRK. Obecnie jest Prezesem
krajowego oddziału Banku Afryki, mając doświadczenie
pracy w innych bankach.



1. Nassef SAWIRIS

2. Mohamed MANSOUR

3. Shafik GABR

4. Ahmed Abou HASHIMA

5. Raouf GHABBOUR

EGIPT
Najbogatszy Egipcjanin inwestujący w branży naftowej, górnictwie,
budownictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym. Jego holding budowlany –
Orascom specjalizuje się w realizacji projektów infrastrukturalnych w kraju i
Emiratach Arabskich.

Właściciel Mansour Group – wyłącznego przedstawiciela marki
Caterpillar w Egipcie i Rosji, marki GM – w Egipcie, oraz marki
McDonald’s – w Egipcie. Były polityk.

Dyrektor Zarządzający oraz Prezes spółki ARTOC – zajmującej się
produkcją materiałów budowlanych.

Właściciel Ghabbour Group – największego krajowego
producenta samochodów, autobusów, ciężarówek i motocykli, z
siedzibą w Kairze.

Prezes firmy Egyptian Steel & Egyptian Cement.
Zalozyciel holdingu Egyptian Media & Egyptian Contracting.

https://www.forbes.com/profile/nassef-sawiris/?list=africa-billionaires
https://www.forbes.com/profile/mohamed-mansour/?list=africa-billionaires


1. Michal SOLOWOW

2. Zygmunt SOLORZ-ZAK

3. Dominika KULCZYK

4. Jerzy STARAK

5. Dariusz MILEK

POLAND Biznesmen, kierowca, jeden z wiȩkszych inwestorów na warszawskiej GPW.
Właściciel Synthos (najwiȩkszy producent kauczuku syntetycznego), Cersanit
(najwiȩkszy producent glazury i kompleksowego wyposażenia łazienek) oraz
Barlinek (producent podłóg drewnianych i parkietów).

Dostarcza klientom najbardziej kompleksową usługȩ na rynku
telekomunikacyjno-mediowym. Jest właścicielem telewizji Polsat,
spółki Cyfrowy Polsat - wiodącego dostawcȩ płatnej telewizji oraz Plus
- jednego z najwiȩkszych telekomów.

Sinilog, przedsiȩbiorca, inwestor filantrop i reporter. Prezes
Kulczyk Foundation, kieruje Radą Nadzorczą spółek: Kulczyk
Holding – najwiȩkszego inwestora w Afryce (sektor chemiczny,
górnictwo, branża energetyczna) oraz Polenergia.

Kieruje Radą Nadzorczą Grupy Polpharma, wiodącego
producenta lekarstw w Polsce. Inwestor w wielu branżach,
posiada znaczące udziały w spółkach Kruszwica i Herbapol.

Prezes Rady Nadzorczej Grupy CCC, najwiȩkszej sieci
detalicznej kraju, specjalizującej siȩ w handlu butami.
Posiada również inwestycje w nowe technologie oraz
nieruchomości.



1. Othman BENJELLOUN

2. Anas SEFRIOUI

3. Mohammed BENSALAH

4. Said ALJ

5. Ali WAKRIM

MAROKO
Zarządza BMCE Bank, bankiem, aktywnym w 20 krajach afrykańskich.
Posiada również firmę ubezpieczeniową i jest mniejszościowym
akcjonariuszem największego operatora sieci komórkowej.

Potentat w branży nieruchomościowej. Właściciel Douja Promotion
Group Addoha – spółki rozwijającej projekty budowy osiedli
mieszkaniowych na terenie całego kraju.

Prezes markokańskiej federacji firm ubezpieczeniowych i
reasekuracyjnych (FMSAR). Członek zarządu spółki CGEM,
Casablanca Finance City oraz Giełdy w Casablance.

Prezes i założyciel holdingu Sanam, aktywnego w przemyśle
rolno-spożywczym, dystrybucji materiałów technicznych,
turystyce, zarządzaniu siecią centrów handlowych i kin oraz w
działalności finansowej.

Prezes dystrybutora paliw i gazu. Jest również wiceprezesem
Akwa Group (producenta w branży chemicznej), oraz firmy
holdingowej Maghreb Oxygene i spółki Afriquia Gas.

https://www.forbes.com/profile/othman-benjelloun/?list=africa-billionaires


h
1. Aliko DANGOTE

2. Michael ADENUGA

3. Femi OTEDOLA

4. Folorunso ALAKIJA

5. Abdusalam RABIU

Najbogatszy obywatel Afryki.
biznesmen, inwestor i właściciel the Dangote Group, aktywnej w handlu
surowcami, branży młynarskiej, cementowej oraz produkcji żywności w
Nigerii oraz innych krajach afrykańskich.

Jego spółka Globacom jest drugim telekomem w kraju, obecnym
również w Ghanie and Beninie. Posiada również udziały w the
Equitorial Trust Bank oraz spółce Conoil.

Prezes Forte Oil PLC, importera produktów naftowych. Założyciel
Zenon Petroleum and Gas Ltd, oraz właściciel licznych
przedsiębiorstw w sektorze logistyki, w nieruchomościach oraz w
branży finansowej.

Posiada inwestycje w branży modowej, naftowej i w
przemyśle poligraficznym. Jest Dyrektorem zarządzającym w
firmie The Rose of Sharon Group.

Jest właścicielem wehikułu inwestycyjnego BUA
International Limited zaangażowanego w kilku
obszarach: przemysł stalowy, cukrowniczy i cementowy.
Filantrop (szpitale, szkoły).

NIGERIA

https://www.forbes.com/profile/mike-adenuga/?list=africa-billionaires
https://www.forbes.com/profile/folorunsho-alakija/?list=africa-billionaires


1. Yerim SOW

2. Abdoulaye DIAO

3. Serigne MBOUP

4. Kabirou MBODJE

5. Ameth AMAR

SENEGAL
Założyciel the Teyliom Group, firmy inwestycyjnej posiadającej w swoim
portfelu luksusowe hotele Radisson Blu Dakar, Noom, Seen and Yaas, jak
również Bridge Bank. Posiada 7% akcji telekomu MTN Cote D’ Ivoire.

Właściciel the International Trading Oil and Commodities Corporation
(ITOC SA) od 1987 roku. ITOC handluje ropą naftową, benzyną, LPG i
paliwem lotniczym.

Kontroluje firmę Wari, właściciela najbardziej popularnego
w Senegalu systemu przekazów pieniężnych,
skuteczniejszego lokalnie niż Moneygram, czy Western
Union.

Posiada spółkę New African flour mill - producenta mąki
pszennej, bydła rzeźnego, drobiowego, ryb oraz
makaronu.

Właściciel CCBM Groupe (Comptoir commercial Bara Mboup) –
wielobranżowego holdingu handlowo-przemysłowego.



SOUTH AFRICA

Prawdziwy “Guru” handlu detalicznego, akcjonariusz lokalnego
giganta – sieci Shoprite, jest większościowym właścicielem
globalnego holdingu Steinhoff Int’l (producent mebli, detaliczne
sieci Pepco, Abra, Dealz),

Prezes grupy mediowej - Naspers (prasa, płatna TV, telekomy,
e-commerce, etc.) obecnej w 130 krajach.
Działając w Polsce przyczyniła się do dynamicznego rozwoju
lokalnego „e-commerce”.

1. Patrick MOTSEPE

2. Christoffel WIESE

3. Koos BEKKER

4. Tokyo SEXWALE

5. Freedom Phuthuma NHLEKO

Założyciel i Prezes spółki African Rainbow Metals,
działającej w górnictwie złota i platyny, metali żelaznych
oraz metali podstawowych.

Założyciel i właściciel Mvelaphanda Group (górnictwo,
handel, diamenty).

Prezes firmy MTN Networks, największego telekomu na 
kontynencie afrykańskim, głównie zaangażowanego w 
usługi GSM i dostawy usług internetowych.

https://www.forbes.com/profile/koos-bekker/?list=africa-billionaires
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PROGRAM
10:00 – 14:00 Forum Inwestycyjne

18:30 - 19:30 Powitanie gości na Czerwonym dywanie, wywiady na żywo i
koktajl powitalny.

19:30 - 22:30 Polsko-Afrykańska Gala Osiągnięć Biznesowych:
- przemowa powitalna;
- prezentacja Polski jako kraju goszczącego tegoroczną Galę;
- prezentacja zdobywców nagród wraz z ich krótkimi wywiadami,
występami muzycznymi i tanecznymi wszystkich krajów oraz
polsko-afrykański pokaz mody.

22:30 After party.



FORUM INWESTYCYJNE

Godziny: 10:00 - 14:00
Data: 11 czerwca, 2019 r.

Rekomendowane Projekty biznesowe z Afryki, Polski oraz innych
krajów zostaną zaprezentowane inwestorom uczestniczącym w
Polsko-Afrykańskiej Gali Osiągnięć Biznesowych.



UCZESTNICY:

- Zdobywcy nagród
- Członkowie Kapituły (Prezydenci, Premierzy, osobistości życia

gospodarczego i medialnego)
- Sponsorzy
- Partnerzy
- Celebryci



ZASIĘG

Program Eventu zostanie zarejestrowany jako program telewizyjny i
przedstawiony w 11 krajach.

Program Eventu będzie również rozpowszechniany w mediach
społecznościowych oraz w prasie.

Forum Inwestycyjne.



Propozycja Sponsorska

Diamentowy Sponsor

- Ekspozycja 2-krotnie większej nazwy i logotypu na stronie internetowej, zaproszeniu, foto ściance, 
przestrzeni foyer, Gali oraz Forum Inwestycyjnego

- Wyłączna ekspozycja nazwy i logotypu na prezentacji multimedialnej w przestrzeni foyer, Gali oraz
Forum Inwestycyjnego

- Rola Prezentera dla 2 zdobywców głównej nagrody
- Usadowienie 7 gości przy wybranym stoliku z firmową flagą (logotypem)
- Oznakowanie na stronach Eventu w mediach społecznościowych (Instagram, Twitter, Facebook)
- Dedykowany kanał YouTube wraz z reklamą
- Zdjęcia na stronie internetowej
- Wspomnienie i podziękowanie Partnerowi podczas Przemowy powitalnej
- Transmisja telewizyjna w 11 krajach

Inwestycja Sponsora: 30.000 Euro.



Propozycja Sponsorska

Złoty Sponsor

- Ekspozycja nazwy i logotypu na stronie internetowej, zaproszeniu, foto ściance, przestrzeni foyer, Gali
oraz Forum Inwestycyjnego

- Ekspozycja nazwy i logotypu na prezentacji multimedialnej w przestrzeni foyer oraz Gali
- Usadowienie 3 gości przy wybranym stoliku z firmową flagą (logotypem)
- Oznakowanie na stronach Eventu w mediach społecznościowych (Instagram, Twitter, Facebook)
- Dedykowany kanał YouTube wraz z reklamą
- Zdjęcia na stronie internetowej
- Wspomnienie i podziękowanie Partnerowi podczas Przemowy powitalnej
- Transmisja telewizyjna w 11 krajach

Inwestycja Sponsora: 20.000 Euro.



Propozycja Sponsorska

Srebrny Sponsor

- Ekspozycja nazwy i logotypu na stronie internetowej, zaproszeniu, foto ściance, przestrzeni foyer, Gali
oraz Forum Inwestycyjnego

- Ekspozycja nazwy i logotypu na prezentacji multimedialnej w przestrzeni foyer oraz Gali
- Usadowienie 1 gościa przy wybranym stoliku
- Oznakowanie na stronach Eventu w mediach społecznościowych (Instagram, Twitter, Facebook)
- Dedykowany kanał YouTube wraz z reklamą
- Zdjęcia na stronie internetowej
- Wspomnienie i podziękowanie Partnerowi podczas Przemowy powitalnej
- Transmisja telewizyjna w 11 krajach

Inwestycja Sponsora: 15.000 Euro.




