
2

program amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego 
(USAID) i Departamentu Handlu (USDOC). Miał on na celu 
tworzenie europejsko-amerykańskich powiązań handlowych 
i uzyskanie płynnej wymiany handlowej pomiędzy organi-
zacjami a firmami operującymi w sektorze środowiskowym. 
Był to niezmiernie ciekawy program, nad którym spędziłam 
najwięcej czasu. Zajmowałam się wówczas między innymi 
organizowaniem spotkań handlowych przedstawicieli firm 
amerykańskich z ich odpowiednikami; organizowaniem misji 
handlowych firm europejskich do USA i firm amerykańskich 
do Europy oraz organizowaniem konferencji, seminariów, 
wyjazdów studyjnych i imprez targowych, które budowały 
i wzmacniały amerykańsko-europejskie kontakty handlowe. 

Innymi ciekawymi projektami, nad którymi pracowałam 
w TCG International, były projekty amerykańskiej Agencji 
Rozwoju Mieszkalnictwa Komunalnego (HUD), IBM, Booz 
Allen Hamilton oraz International Housing Coalition (IHC) 
i Banku Światowego. 

Praca w TCG International nie tylko doskonale przygotowała 
mnie do następnych kroków zawodowych, ale także umożliwiła 
liczne podróże, nawiązanie znajomości z fascynującymi ludźmi 
i budowanie licznych profesjonalnych kontaktów biznesowych 
na rynku amerykańskim.

Ważne podkreślenia jest również to, że dzięki pozwoleniu 
na pracę, o które TCG International ubiegała się w moim imie-
niu, mogłam legalnie pracować w USA, a później automatycznie 
ubiegać się o zieloną kartkę, która została mi przyznana jeszcze 
podczas pracy w firmie.

Założyła Pani Green Gate Consulting? Skąd wziął się 
pomysł? 

W roku 2008 Stany Zjednoczone przeżywały kryzys finansowy 
i znalazły się w recesji. Kontrakty rządowe, na których bazowała 
działalność TCG International, stopniowo się kończyły i nie 
miały już szansy na przedłużenie. Rząd amerykański zacisnął 
wówczas pasa, co negatywnie wpłynęło także na sektor prywatny. 

W TCG International nie było perspektyw rozwoju, firma 
o mało nie zbankrutowała bez zaspokajających jej potrzeby 
źródeł dochodów. Definitywnie zakończył się program Eco-

rozmawiamy z Agnieszką Pawełkowską, właścicielką firmy Green Gate Consulting

Znad Wisły za Wielką Wodę, czyli  

jak odnieść  sukces w Ameryce? 

Dlaczego wybrała Pani Stany Zjednoczone na miejsce 
swojej działalności? Czy na tej decyzji zaważyła chęć przeżycia 
American dream? 

Podczas studiów wraz z koleżanką pojechałyśmy do USA 
w ramach programu „Work and Travel”. Tak rozpoczęła się 
moja amerykańska przygoda, która trwa do dzisiaj. Od razu 
i prawie instynktownie zakochałam się w Ameryce i właśnie 
wtedy, podczas pierwszej wizyty postanowiłam, że wrócę tutaj. 
Urzekły mnie pogoda ducha Amerykanów, ich pozytywny 
stosunek do życia oraz przepiękne krajobrazy. 

Po ukończeniu studiów w Polsce, latem 2001 roku, wyjechałam 
do Waszyngtonu. Było to tydzień przed atakiem terrorystycznym 
na nowojorskie World Trade Center. Po tym tragicznym wyda-
rzeniu Ameryka już nigdy nie była tak beztroska jak wcześniej, 
ale w dalszym ciągu bardzo mi się tu podobało. 

W roku 2002 rozpoczęłam studia na George Mason University 
w stanie Wirginia, które dwa lata później ukończyłam z dyplo-
mem magisterskim i specjalizacją w International Commerce 
and Policy. Połączenie wykształcenia uzyskanego w Polsce 
z zagadnieniem polityki w handlu międzynarodowym wydało 
mi się ciekawe i uzupełniające. Poza tym chciałam mieć również 
dyplom amerykańskiej uczelni wyższej, wiedząc, że Amerykanie 
preferują kandydatów z takim właśnie wykształceniem. Studia 
w USA należały do dobrych decyzji, jakie tu podjęłam, planując 
stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Mieszkam w USA już 
15 lat i z tym krajem wiążę swoją przyszłość.

Proszę opowiedzieć o początkach swojej pracy zawodowej 
w USA. 

Podczas studiów magisterskich na George Mason University 
zaprzyjaźniłam się z Amerykanką, która wówczas pracowała 
w firmie konsultingowej TCG International, LLC w Waszyngtonie. 
To ona powiedziała mi o wakacie w jej firmie i zarekomendowała 
mnie swojemu szefowi. Jesienią 2004 roku rozpoczęłam pracę 
w TCG International jako Business Development Specialist. 
Pracowałam tam prawie pięć lat.

TCG International czerpała zyski przede wszystkim z lukra-
tywnych kontraktów rządowych. Jednym z takich kontraktów 
zarządzanych przez TCG International był EcoLinks – rządowy 
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Links, a wraz z nim moje zainteresowanie dalszą pracą w TCG 
International. 

Program ten tak bardzo mnie jednak zainspirował i wydał 
się potrzebny, że postanowiłam przełożyć go na prywatną 
działalność gospodarczą. Doświadczenie z pracy nad EcoLinks 
wykorzystałam przy zakładaniu Green Gate Consulting, co 
później przyczyniło się do sukcesu firmy. 

Na podjęcie decyzji o założeniu Green Gate Consulting 
wpłynęły też pozytywne opinie firm wcześniej uczestniczących 
w programie EcoLinks, które bez niego nie nawiązałyby cen-
nych międzynarodowych kontaktów handlowych. Wiedziałam 
wówczas, że w podobny sposób można byłoby pomóc większej 
liczbie firm w ekspansji na inne rynki. 

Green Gate Consulting jest swego rodzaju prywatną, zmo-
dyfikowaną wersją amerykańskiego rządowego programu 
EcoLinks.  Na początku działalności Green Gate Consulting 
miała na celu wspieranie europejskich i amerykańskich firm 
środowiskowych w ekspansji na rynki całego świata poprzez 
udzielanie im wyspecjalizowanych usług konsultingowych. 
Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem ochroną środowiska 
szeroko pojęty sektor usług środowiskowych wydawał mi się 
przyszłościową i strategicznie zawężoną możliwością specjalizacji 
usług konsultingowych firmy.

W początkowej fazie działalności rzeczywiście koncen-
trowaliśmy się na „zielonym sektorze”, ale z czasem i wraz 
z otrzymywaniem pytań ze strony przedstawicieli innych 
branży zaczęliśmy oferować nasze usługi konsultingowe także 
chętnym z innych sektorów. Nazwa firmy kojarząca ją z „sek-
torem zielonym” pozostała bez zmian, podkreślając początki 
naszej działalności. 

Obecnie Green Gate Consulting zajmuje się wspieraniem 
polskich i amerykańskich przedsiębiorstw zainteresowanych 
ekspansją na rynki zagraniczne. W kontekście firm polskich 
zakres naszych usług obejmuje reprezentowanie firm polskich 
w Stanach Zjednoczonych, wyszukiwanie dla polskich przed-
siębiorców bezpośrednich partnerów handlowych na rynku 
amerykańskim, badanie tego rynku pod kątem atrakcyjności 
produktów oferowanych przez naszych klientów oraz organi-
zowanie misji handlowych, targów i wyjazdów biznesowych, 
które przyczyniają się do osiągnięcia celów biznesowych polskich 
przedsiębiorców na rynku amerykańskim.

Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam firmy polskie 
do współpracy! Więcej informacji o Green Gate Consulting 
można znaleźć na naszej stronie pod adresem www.ggcllc.net 

Ilu firmom polskim Green Gate Consulting pomogła 
w rozpoczęciu działalności w USA? Jak firmy te obecnie sobie 
radzą? Czy są wśród nich poważni gracze?

Do tej pory współpracowaliśmy z około 50 firmami pol-
skimi stawiającymi pierwsze kroki biznesowe w USA. Wśród 
nich były przeważnie mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, dla 
których wykonywaliśmy badania rynku, bezpośrednio identy-
fikowaliśmy partnerów handlowych oraz wspieraliśmy naszą 
obecnością na imprezach targowych.

Niewątpliwy sukces na rynku amerykańskim odniosło kilku 
naszych klientów, którzy sprzedają  obecnie w USA swoje towary 
na zasadzie współpracy z miejscowymi dystrybutorami. Są to 
polscy przedstawiciele sektorów: środowiskowego, spożywczego, 
medycznego oraz chemicznego. Na razie nie mamy w swoim 
portfolio większego gracza rynkowego czy czempiona z Polski, 
który otworzyłby na przykład zakład produkcyjny w USA. 

Nieustannie pracujemy nad budowaniem reputacji i marki 
firmy oraz prowadzimy w Polsce akcje informujące o naszych 
usługach konsultingowych.

Współpracujemy bezpośrednio z Wydziałem Promocji Han-
dlu i Inwestycji (WPHiI) w Waszyngtonie oraz Krajową Izbą 
Gospodarczą. Ostatnim przykładem naszej współpracy z WPHiI 
jest organizowane przez Green Gate Consulting spotkanie 
przedstawicieli WPHiI z senatorem stanu Wirginia Zachod-
nia, podczas którego zostaną omówione sposoby zwiększenia 
i pobudzenia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Wirginią 
Zachodnią oraz wskazane konkretne działania w tym kierunku.

Nasza współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą polega 
na wspólnym organizowaniu wydarzeń promocyjnych. Przykła-
dem jest zeszłoroczne wsparcie KIG-u na targach spożywczych 
Natural Products Expo East w Baltimore, gdzie pod patronatem 
unijnego projektu ECO Europa była promowana i eksponowana 
polska żywność ekologiczna.

Co polski przedsiębiorca powinien wiedzieć o Stanach 
Zjednoczonych? 

Polski przedsiębiorca powinien wiedzieć, że Stany Zjed-
noczone są trzecim po Chinach i Indiach największym pod 
względem liczby ludności państwem na świecie. Populacja 
Stanów Zjednoczonych liczy ponad 320 milionów mieszkań-
ców, a amerykański PKB wynosi ponad 16 trylionów dolarów. 
Stany Zjednoczone są też największym na świecie importerem.

Rynek amerykański jest niezwykle zróżnicowany (zarów-
no geograficznie, jak i pod względem gustów konsumentów), 
oferując polskim przedsiębiorcom nieograniczone możliwości 
sprzedaży produktów i usług. Oprócz wielkości i dużej siły 
nabywczej zachętą do prowadzenia działalności gospodarczej 
w USA jest stabilność rządu amerykańskiego i sprzyjający takiej 
działalności klimat biznesowy. Amerykański system prawny 
jest przewidywalny, co zapewnia bezpieczeństwo inwestycji 
planowanych w Stanach Zjednoczonych. 

Warto również podkreślić, iż Stany Zjednoczone są liderem 
innowacji, a nowe produkty czy pomysły zdobywają miano 
„globalnych” tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone na ry-
nek amerykański. Ponadto ten kraj jest silnikiem napędowym 
światowej gospodarki, kreśli światowe trendy rynkowe i jest 
idealnym miejscem promocji polskich produktów i usług. 

Rozmiar, zróżnicowanie oraz stabilność – to właśnie zachęca 
do prowadzenia działalności na rynku amerykańskim. 

W jaki sposób powinni postępować przedsiębiorcy z Polski, 
którzy nawiązują pierwszy kontakt w USA? 

Polski przedsiębiorca powinien mieć ogólne rozeznanie 
rynku amerykańskiego oraz strategicznie zaplanować swoją 
ekspansję. Należy dokładne zidentyfikować i przeanalizować 
konkurencję, znać regiony sprzyjające prowadzeniu działalności 
handlowej oraz wybrać najbardziej efektywnej metody wejścia 
i działania na rynku amerykańskim.

Z doświadczenia wiem, że najszybszą i najefektywniejszą 
metodą na uzyskanie sukcesu na rynku amerykańskim jest zna-
lezienie miejscowego partnera handlowego bądź dystrybutora, 
który osobiście zaangażuje się w sprzedaż polskich produktów 
w Stanach Zjednoczonych. 

Dobrze usytuowany na rynku amerykańskim i znający realia 
tego rynku partner handlowy może przyczynić się do osiągnię-
cia w krótkim czasie sukcesu i stać się doskonałym źródłem 
informacji o tym rynku. Wynagrodzenie takiego partnera 
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stanowi zdecydowanie niższy koszt zarówno w porównaniu 
z otwarciem firmy czy zakładu produkcyjnego, jak i oddziału 
bądź filii firmy polskiej w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to najszybsza i naj-
bardziej efektywna metoda odniesienia sukcesu w USA.

Obecnie kończę przygotowywanie poradnika o rynku 
amerykańskim dla polskiego eksportera. Będzie on zawierał 
wiele informacji i rady, które mogą przydać się polskim firmom 
planującym ekspansję na rynek amerykański. Publikacja ta 
powinna ukazać się w księgarniach jeszcze w tym roku. Już 
teraz zachęcam do lektury!

Czy może Pani przybliżyć etykietę biznesową Amerykanów?
Praktyki biznesowe w Stany Zjednoczone są ogólnie raczej 

niesformalizowane. Warto jednak pamiętać o niektórych 
amerykańskich zwyczajach handlowych, by wiedzieć, czego 
spodziewać się podczas rozmów biznesowych z Amerykanami, 
a co za tym idzie zapewnić swojej firmie sukces. Niewątpliwie 
najważniejszą zasadą we wszystkich aspektach prowadzenia 
biznesu w USA jest amerykańskie powiedzenie „czas to pie-
niądz”. Dla Amerykanów czas to dosłownie pieniądz. Należy 
o tym pamiętać i szanować czas amerykańskiego partnera 
biznesowego zarówno w korespondencji elektronicznej, jak 
i w osobistych spotkaniach biznesowych.

Amerykanie są bezpośredni w sposobie porozumiewania 
się. Szanują logiczne myślenie i spodziewają się, że ich partner 
biznesowy będzie wyrażał się jasno i zrozumiale. Nie mają  
czasu na domysły i chcą jak najszybciej poznać sedno sprawy.

Korespondencja elektroniczna z amerykańskim partnerem 
biznesowym powinna być zwięzła i ściśle na temat. Należy 
spodziewać się, że będzie raczej mniej formalna i niemieszcząca 
się w ramach protokołu biznesowego. Preferowaną i bardziej 
owocną formą są spotkania osobiste. Amerykanie wyrabiają 
sobie opinię o partnerze biznesowym w ciągu kilku pierwszych 
minut takiego spotkania. Bardzo ważne jest zatem, żeby pojawić 
się punktualnie i dobrze zaprezentować się wizualnie – poczy-
nając od odpowiedniego stroju, entuzjastycznego podejścia 
do spotkania, skończywszy na odpowiednio przygotowanej 
prezentacji firmy.

Strój biznesowy obowiązujący w USA różni się w zależności 
od regionu kraju oraz rodzaju działalności. Inaczej ubierze się 
na spotkanie biznesowe osoba, której partnerem jest finansista 
z Wall Street, inaczej osoba spotykająca się z młodym kalifor-
nijskim przedsiębiorcą. Generalnie jednak bardziej formalny 
strój biznesowy obowiązuje na Wschodnim Wybrzeżu Stanów 
Zjednoczonych, mniej formalny na Zachodnim Wybrzeżu. Lep-
szym rozwiązaniem jest ubranie się bardziej formalnie albo 
prośba o radę osoby znającej biznesowy dress code.

Ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie do roz-
mów biznesowych. Kluczowe jest zaprezentowanie materia-
łów promocyjnych, włączając katalogi, broszury bądź ulotki 
firmowe. Amerykanie lubią otrzymać podczas spotkania coś 
„namacalnego”. Wszelkie materiały promocyjne powinny być 
przygotowane bezbłędnie w języku angielskim oraz ciekawej, 
przyciągającej uwagę oprawie graficznej.

Prezentacje handlowe muszą być konkretne, nie za długie 
oraz zawierające tylko najważniejsze informacje. Zasadą, którą 
stosuję i polecam klientom swojej firmy, jest przygotowywanie 
prezentacji w taki sposób, w jaki chciałoby się taką prezentację 
usłyszeć i zrozumieć, nie znając danego tematu. Taka zasada 
zawsze się sprawdza!

Amerykanie spodziewają się, że podczas spotkania bizne-
sowego będą zadawane pytania. Uznają to za formę zaintereso-
wania i zakładają, że poruszane kwestie są zrozumiałe w razie 
braku pytań. Osoba niezabierająca głosu podczas spotkania 
jest postrzegana jako nieprzygotowana albo nic niewnosząca.

W amerykańskich praktykach biznesowych nie ma miejsca 
na domysły, bo Amerykanie nie mają na to czasu. Preferują 
bezpośrednią i jasną komunikację, gdzie słowa „tak” i „nie” są 
dokładnie zrozumiałe, a słowo „może” oznacza właśnie „może” 
– nie znaczy „nie”.

Amerykanie przykładają również dużą wagę do uzgodnień 
pisemnych, a ustne ustalenia nie mają generalnie mocy prawnej. 
Nie zawierają umów handlowych bez konsultacji z prawnikiem 
i tego samego spodziewają się od swoich partnerów biznesowych.

Konieczne jest także, aby pamiętać, iż Amerykanki są 
traktowane na równi z mężczyznami we wszystkich aspektach 
życia w Stanach Zjednoczonych, włączając relacje biznesowe. 
Kobiety w USA są niezależne, ambitne i samowystarczalne. 
Nigdy zatem nie należy zakładać ich drugorzędnej roli w rela-
cjach biznesowych.

Kluczem do sukcesu jest właściwa kontynuacja spotkania, 
tzw. follow up. Po spotkaniu biznesowym z amerykańskim 
partnerem należy wysłać drogą elektroniczną (bądź tradycyj-
ną pocztową, co może być bardziej docenione i zapamiętane) 
podziękowanie za spotkanie i podkreślić chęć kontynuowania 
uzgodnień. Amerykanie często używają słowa dziękuję i tego 
samego oczekują od partnerów biznesowych.

Bardzo ważne jest także, aby nie dłużej niż po tygodniu 
od osobistego spotkaniu wysłać do amerykańskiego partnera 
biznesowego e-mail potwierdzający wcześniejsze uzgodnienia 
oraz zawierający dodatkowe informacje, jeśli amerykański 
partner wcześniej o takie prosił. Absolutnie nie należy krępo-
wać się, wysyłając „przypominający e-mail”, bo Amerykanie 
spodziewają się, a nawet czekają na follow up. 

Jak w każdych kontaktach biznesowych, warto pamiętać, 
żeby dotrzymywać uzgodnionych terminów. Amerykanie są 
ludźmi zawodowo zdyscyplinowanymi i tego samego wymagają 
od swoich partnerów biznesowych. W każdej sytuacji należy 
również traktować amerykańskich partnerów biznesowych 
z takim szacunkiem, jakiego chciałoby się doświadczyć w kon-
taktach biznesowych.

Czy są złote reguły, które Pani poznała bądź zaobserwowała?
Większość złotych reguł została zawarta w moim podsu-

mowaniu amerykańskiej etykiety biznesowej. W kontaktach 
z Amerykanami należy przede wszystkim zawsze być pozy-
tywnym, entuzjastycznie nastawionym do wszelkich kontaktów 
biznesowych, zadawać dużo pytań oraz  nie krępować się follow 
up i konsekwentnie naciskać na dotrzymanie wcześniejszych 
uzgodnień. 

Przedsiębiorcy polscy powinni również być bardziej agre-
sywni i pewni siebie w kontaktach z amerykańskimi partnerami 
biznesowymi. Zauważyłam, że często Polacy nie potrafią dobrze 
siebie „sprzedać” – nawet jeśli posiadają ciekawą ofertę handlo-
wą. Zdecydowanie powinniśmy nauczyć się od Amerykanów 
przebojowości, która jest w Stanach Zjednoczonych bardzo 
dobrze widziana!

Podoba mi się też następujące amerykańskie powiedzenie, 
które zawsze mam na względzie: luck is when preperation meets 
opportunity.
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Czy według Pani trudno Polakom osiągnąć sukces w Sta-
nach? Gdzie łatwiej: w zachodniej czy wschodniej części?

Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, ponieważ sukces 
firmy polskiej w Stanach Zjednoczonych bezpośrednio zależy 
od branży jej działalności. 

Firmy technologicznie z reguły wybierają Kalifornię i Za-
chodnie Wybrzeże na „zapuszczanie korzeni” w USA – głównie 
ze względu na sprzyjający sektorowi technologicznemu sze-
roko pojęty klimat biznesowy amerykańskiego Zachodniego 
Wybrzeża. Również firmy biotechnologiczne mają szansę 
szybciej odnieść sukces na zachodzie USA (jeden z większych 
klastrów biotechnologicznych istnieje w okolicach San Diego 
w Kalifornii). Należy jednak pamiętać, że zachód Ameryki jest 
generalnie droższy na prowadzenie działalności w porównaniu 
ze Wschodnim Wybrzeżem. Generalnie nie ma jednak reguły 
na wybór lokalizacji, która zapewni Polakom łatwiejsze osią-
gnięcie sukcesu w USA. Biorąc pod uwagę lokalizację, warto 
poznać  klastry, które skupiają poszczególne gałęzie przemysłu 
w danym regionie (bliskość podobnych przemysłów, branży w wy-

branym regionie może ułatwić sukces). W kontekście ekspansji 
na rynek amerykański warto również wziąć pod uwagę stany 
mniej popularne i mniej znane, oferują one bowiem wsparcie 
działalności gospodarczej, które znacznie zmniejsza jej koszty 
(przykładami mogą być stany Wirginia Zachodnia i Nevada).

Jakie branże mają największą szansę powodzenia na rynku 
amerykańskim?

Obecny poziom wymiany handlowej Polski z USA jest 
dość niski, ale stopniowo wzrasta i prezentuje duże możliwości 
dalszego rozwoju. Generalnie produkty oryginalne, niszowe, 
luksusowe, innowacyjne oraz ekologiczne mają największe szanse 
powodzenia na rynku amerykańskim. Amerykanie podążają za 
nowymi trendami technologicznymi i przykładają dużą wagę 
do zdrowego trybu życia.

Do wschodzących amerykańskich sektorów należą: sektor 
energii odnawialnej; sektor społecznościowych gier sieciowych 
oraz gier komputerowych; sektor aplikacji mobilnych; druk 
3D; sektor edukacji internetowej, szczególnie w odniesieniu 
do studiów online; sektor higieny osobistej oraz sektor farma-
kologiczny, a konkretnie sektor leków dostępnych bez recepty 
(OTC). Polscy przedsiębiorcy działający w tych sektorach mają 
największe szanse powodzenia na rynku amerykańskim.

Szczególnie wart uwagi przedsiębiorców polskich jest 
sektor energii odnawialnej, sektor szeroko pojętych aplikacji 
komputerowych i mobilnych oraz sektor higieny osobistej, 
w tym kosmetyków.

W marcu tego roku odwiedził Polonię Amerykańską 
prezydent Andrzej Duda...

Miałam okazję spotkania i rozmowy z prezydentem Andrze-
jem Dudą, który przyleciał do Waszyngtonu, aby wziąć udział 
w Szczycie Bezpieczeństwa Nuklearnego zorganizowanym przez 
prezydenta Baracka Obamę. Podczas spotkania przekazałam 
prezydentowi pisemne podsumowanie moich pomysłów na te-
mat tego, jak poprawić wizerunek i zwiększyć rozpoznawalność 
Polski w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej pocztą wysłałam te 
pomysły zarówno do Kancelarii Prezydenta, jak i bezpośrednio 
do biura ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego (niestety 
bez odzewu). 

Zaproponowałam pięć konkretnych działań, które rząd polski 
wraz z sektorem prywatnym mógłby podjąć w celu poprawy 
wizerunku Polski w USA, wsparcia przedsiębiorstw polskich 
w ekspansji na rynek amerykański oraz zwiększenia napływu 
inwestycji amerykańskich do Polski. 

Do proponowanych przez mnie działań należą: zwiększona 
organizacja przez rząd polski wydarzeń gospodarczo-biznesowych 
promujących Polskę w strategicznych stanach amerykańskich; 
otwarcie prywatnego przedstawicielstwa gospodarczego Polski 
w USA;  powołanie w USA kilku „wędrujących ambasadorów” 
gospodarczych Polski – mój koncept „dyplomacji ekonomicznej”;  
zwiększona organizacja polskich pawilonów na strategicznych 
imprezach targowych w USA oraz organizacja promocyjnych 
wydarzeń gospodarczych w Polsce we współpracy z władzami 
lokalnymi wybranych stanów amerykańskich.

Prezydent Andrzej Duda obiecał uważnie przeanalizować 
proponowane zmiany i podjąć działania w celu bardziej efek-
tywnej promocji Polski w Stanach Zjednoczonych.

Rozmawiała Hanna Kielich-Rainka
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