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Uroczysty jubileusz CCIFP
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onad 450 osób uczestniczyło honorowych CCIFP
w uroczystej gali Francuskiej oraz zebranych gości.
Izby Przemysłowo-Handlowej Dalsze obchody juw Polsce. Było to pierwsze wydarze- bileuszu Francusnie wpisujące się w oficjalne obchody kiej Izby Przemysdwudziestolecia obecności izby nad łowo-Handlowej
Wisłą. Gala odbyła się 7 lutego w ho- w Polsce zapowiatelu Sofitel Warsaw Victoria, który na dają się równie ciekawie.
ten jeden wieczór przemienił się w ulice
W pierwszej połowie roku zostanie
i bulwary Paryża utrzymane w stylu opublikowany specjalny raport na teParis Glamour. Na galę przymat obecności francuskiego
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w naszym kraju, telewizyjny Mac ralna CCIFP
bliższe lata.
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or gene
przedstawiciele oraz dyrekt
Znaczna część
Z
Constant
rządu i parla- Monika
raportu będzie pomentu, w tym
święcona działalności firm z zakresu
wicepremier Janusz Piechociński oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
były premier Waldemar Pawlak, jak Ten temat jest bliski przedsiębiorcom,
również liczni przedstawiciele świata dlatego CCIFP planuje także wydanie
mediów i kultury.
przewodnika, który ma pomóc firmom
Punktem kulminacyjnym całego we wdrażaniu zasad CSR. Miesięcznik
wydarzenia był uroczysty toast z okazji „Forbes” znalazł się w gronie patrojubileuszu, który wzniósł Maciej Witucki, nów medialnych gali.
prezes CCIFP, w towarzystwie prezesów
www.ccifp.pl
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