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Szanowny Panie
Z okazji Nowego Roku mam zaszczyt i wielką przyjemność przekazać Panu najserdeczniejsze
gratulacje i najlepsze życzenia dalszych sukcesów w działalności na rzecz wzrostu eksportu
stanowiącego siłę napędową rozwoju gospodarki polskiej.
Jednocześnie w dowód szczególnej wdzięczności pragnę przekazać Panu wyrazy
podziękowania za efekty nadania wysokiej rangi eksportowi polskiemu. To dzięki wysiłkom Pana
kreatywności i umiejętności eksporterów w podejmowaniu wyzwań - eksport polski zdobył bardzo
wysoką pozycję na rynkach zagranicznych.
Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować Panu za owocną działalność na rzecz
umacniania roli, rangi i prestiżu eksportu polskiego a zwłaszcza w kształtowania pozytywnego jego
wizerunku w kraju i na arenie międzynarodowej.
Jestem przekonany, że działalność Pana przyczyniła się do rozwoju eksportu polskiego, a
zwłaszcza żywności, będącej wyjątkowym darem ziemi polskiej, która już od wielu stuleci jest
miejscem upraw w tym ogrodniczej i sadowniczej. Sprzyja temu też ekologiczna jej uprawa i hodowla.
Mam nadzieję, iż warunki klimatyczne oraz tradycje rolnicze i sadownicze przyczynią się do
tego, że produkcja rolno-spożywcza, a zwłaszcza sadownicza pozostanie oprócz eksportu wyrobów
przemysłowych – ważną wizytówką polskiej gospodarki. Podkreślić należy, że np. sadownictwo
sandomierskie to aktywnie działające gospodarstwa towarowe, reprezentujące najwyższy światowy
poziom technologiczny a stale rosnąca produkcja owoców i potencjał tutejszego sadownictwa oznacza,
że co czwarte jabłko w Polsce pochodzi z regionu sandomierskiego.
Życzę Panu jako promotorowi eksportu polskiego, a zwłaszcza wszystkim przedsiębiorcom
polskim satysfakcjonujących działań, które zaowocują dynamicznym rozwojem eksportu. Chcę
zaznaczyć, że efektem aktywnych działań promocyjnych Stowarzyszenia Eksporterów Polskich –
polskie jabłka osiągnęły I miejsce w eksporcie na świecie w br.
Pragnę zapewnić Pana, że Stowarzyszenie Eksporterów Polskich dołoży wszelkich starań
mających na celu wspieranie działań na rzecz rozwoju eksportu polskiego poprzez działające
w
ramach SEP Centrum Promocji Eksportu, Terenowe i Branżowe Korpusy Eksporterów Polskich,
a także Polonijny Korpus Eksporterów. Istotne znaczenie w zakresie promocji eksportu
i kształtowania pozytywnego wizerunku gospodarki polskiej będzie miało pogłębienie więzi
i współpracy SEP z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji oraz Ekonomicznymi Ambasad RP.
Bardzo dziękuję Panu za wspieranie działań Stowarzyszenia Eksporterów Polskich na rzecz
rozwoju eksportu i zwiększenia udziału Polski w międzynarodowym podziale pracy.
Mam nadzieje, że Nowy Rok stanie się Rokiem dynamicznego wzrostu eksportu polskiego.
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