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 Otwieramy drzwi na rynek amerykański!                                                  
 

 

Czym się zajmujemy 

Green Gate Consulting (GGC) jest międzynarodową firmą konsultingową z siedzibą na 

przedmieściach Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych.  Bazując na naszej znajomości rynku 

amerykańskiego i kontaktach na tym rynku zajmujemy się wspieraniem polskich 

przedsiębiorców poszukających możliwości wejścia i zaistnienia na rynku amerykańskim.   

Cel ten realizujemy poprzez analizę rynku amerykańskiego pod względem konkretnego 

zainteresowania naszych klientów, organizację misji handlowych, spotkań biznesowych oraz 

wyjazdów na targi sektorowe dla naszych klientów, jak również bezpośrednią identyfikację 

potencjalnych partnerów handlowych dla polskich przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych. 

Początkowo specjalizacją firmy była branża środowiskowa - stąd nazwa firmy. Wraz z rozwojem 

Green Gate Consulting, nasze usługi wspierania polskich firm w USA zaczęły stopniowo 

obejmować również inne branże i sektory gospodarki.  

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkie polskie firmy, które poszukują 

sprawdzonej i efektywnej drogi wejścia na rynek amerykański. 

 

Przykłady polskich firm współpracujących z Green Gate 
Consulting 
 

Green Gate Consulting współpracuje obecnie z następującymi polskimi firmami wspierając je 

na rynku amerykańskim: BUDVAR Centrum Sp. z o.o. (producent okien i drzwi), Mercor S.A. 

(producent zabezpieczeń przeciwpożarowych), EkoWodrl Sp. z o.o. (producent zaworów 

kolankowych używanych w gospodarce ściekowo-wodnej), BANDI Cosmetics Sp. z o.o. 

(producent kosmetyków) oraz SecondYou Sp. z o.o. (producent odzieży sportowej).  

 

Największym projektem, jaki dotychczas realizowaliśmy jest wspieranie naszego obecnego 

klienta we wdrażaniu na rynek amerykański inwestycji o wartości $15 milionów (otwieranie 

miejscowego zakładu produkcyjnego planującego w perspektywie zatrudniać 300 amerykańskich 

pracowników). W kontekście tego projektu ściśle współpracujemy z amerykańskimi władzami 

stanowymi i powiatowymi stanu, który będzie gościł polską inwestycję. 

 

Przykładami naszych wcześniejszych, większych klientów są firmy: Inno Gene S.A. (lider 

badań genetycznych w Polsce), Ecotech Sp. z o.o (producent technologii do stabilizacji 

odpadów toksycznych), Flowair Sp. z o.o (producent nagrzewnic i kurtyn powietrznych) oraz 

Makro K&K Sp. z o.o (producent produktów zbożowych Lestello). 
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***  Z przyjemnościa udostępnimy referencje i bezpośredni kontakt do polskich przedsiębiorców, 

których Green Gate Consulting reprezentuje obecnie na rynku amerykańskim. 

 

Dodatkowe informacje 
 

Prezes i założycielka Green Gate Consulting, Agnieszka Pawełkowska, publikuje oraz udziela w 

Polsce wykładów o rynku amerykańskim i możliwościach handlowych, jaki rynek ten oferuje 

polskim przedsiębiorcom. 

 

W marcu 2017, z wysłannictwa i przedstawicielstwa stanu Virginia, Agnieszka odwiedziła sześć 

większych polskich miast prezentując możliwości biznesowe, które oferuje rynek amerykański i 

stan Virginia. Podróż ta zaowocowała licznymi kontaktami, który stan Virginia nawiązał z 

polskimi przedsiębiorcami. 

 

W załączniku do tej krótkiej prezentacji zapraszamy do zapoznania się z następującymi 

publikacjami Agnieszki Pawełkowskiej. Zawierają one cenne informacje o rynku amerykańskim: 

1. „Jeśli nie Rosja, to co?”, Dziennik Gazeta Prawna, 30 września 2014 

2. „Znad Wisły za Wielką Wodę”, Fenomen Polska, 15 lipca 2016 

 

Informacja kontaktowa 
 

Polskie firmy poszukujące wsparcia w ekspansji na rynek amerykański prosimy o bezpośredni 

kontakt z prezesem Green Gate Consulting – panią Agnieszką Pawełkowską: 

 

Adres e-mailowy: agnes@ggcllc.net 

Strona internetowa: http://www.ggcllc.net 

Telefon: 001 (703) 798 3508 

Adres korespondencyjny: 

Green Gate Consulting, LLC                                          

8127 Lakepark Dr. 

Alexandria, VA 22309, USA 

 

Prosimy o przysyłanie do nas wszelkich pytań i komentarzy. 

 

Zapraszamy do współpracy i życzymy wielu sukcesów w 
podbijaniu rynku amerykanskiego!  
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