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~ Informacje o firmach kanadyjskich ~
Kanadyjska Korporacja Mieszkalnictwa i Hipotek (CMHC)
Rządowa agencja d/s mieszkalnictwa, która jest spółką skarbu państwa z 60-letnim doświadczeniem.
Korporacja finansuje budownictwo mieszkaniowe, prowadzi badania i rozpowszechnia informacje
o budownictwie mieszkaniowym, realizuje budownictwo socjalne, rozwija współpracę międzynarodową
w zakresie doradztwa finansowania i zabezpieczenia hipotek i promocji technologii budownictwa z drewna.
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/index.cfm
Zainteresowanie w Polsce: nawiązanie współpracy w zakresie doradztwa finansowania i zabezpieczenia
hipotek oraz promocji technologii budownictwa z drewna.
Miasto Edmonton
Edmonton jest stolicą kanadyjskiej prowincji Alberta i liczy ponad milion mieszkańców.
Pan Walter Trocenko jest Dyrektorem Departamentu Miejskiej Renowacji i Mieszkalnictwa (Manager of
Housing and Urban Renewal) miasta Edmonton. Pan Trocenko zarządza projektami dostępnych mieszkań
w programach mieszkalnictwa Miasta Edmonton, Prowincji Alberta a także w programach federalnych
Kanady. Walter Trocenko jest także Radcą Mieszkalnictwa (Housing Commissioner) korporacji HomeEd
(korporacja mieszkalnictwa należąca do Miasta Edmonton). W ramach tej funkcji p. Trocenko nadzoruje
zarządzanie osiedlami domów dostępnych (affordable housing complexes) w Edmonton.
www.edmonton.ca
Zainteresowanie w Polsce: partnerstwo z odpowiednimi instytucjami dla współpracy technicznej
w budownictwie dostępnych mieszkań, projektach rozwojowych i w przyciąganiu inwestycji komunalnych.
ProCura
Firma projektuje i zarządza nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi (w tym komunalnymi) w
Calgary i Zachodniej Kanadzie. Wśród najnowszych projektów firmy są osiedla mieszkań dostępnych w
Edmonton (www.centurypark.ca) i budynek komercyjny w Edmonton wyróżniony certyfikatem LEED CS
Gold.

www.procura.ca
Zainteresowanie w Polsce: partnerstwo z deweloperami i właścicielami gruntów, instytucjami publicznymi
w celu projektowania i budowania dostępnych domów wielorodzinnych i budynków komunalnych.

Hopewell Management International
Firma doradcza z pełnym zakresie usług w przygotowaniu projektów mieszkalnictwa komunalnego,
w planowaniu miejskim, a także przygotowanie inżynierskie w projektach mieszkaniowych, komercyjnych
i przemysłowych. W zarządzie firmy pracują doświadczeni kanadyjscy inżynierzy, planiści, architekci
i menedżerowie projektów.
www.hopewellcommunities.com
Zainteresowanie w Polsce: współpraca handlowa w zarządzaniu, projektowaniu i budowaniu niskich
budynków mieszkalnych w Polsce.
Eco-Energia
Wyłączny przedstawiciel Conserval Engineering Inc., producenta kanadyjskiego systemu słonecznego
podgrzewania powietrza wentylacyjnego SolarWall.
www.solarwall.com.pl ; www.solarwall.com
Firma oferuje technologię SolarWall – system ogrzewania i wentylacji powietrza z wykorzystaniem energii
słonecznej.
DreamHouse Ukraine
Firma buduje eleganckie i konkurencyjne cenowo obiekty mieszkaniowe o wysokiej jakości dla
deweloperów dużych osiedli mieszkaniowych oraz kupujących domy osób prywatnych na Ukrainie.
Technologia budowlana jest oparta na ramach drewnianych, umożliwiając dostarczenie wysokiej jakości
rozwiązań mieszkaniowych efektywnych pod względem energetycznym w stosunkowo krótkim czasie
(12-18 tygodni) oraz na konkurencyjnych warunkach finansowych. Oferta produktów DreamHouse obejmuje
domy jedno- i wielorodzinne oraz wypoczynkowe.
Wszystkie elementy konstrukcyjne są wytwarzane pod nazwą firmową Advanced Building Technologies
(http://www.abtukraine.com/en/) zgodnie z zachodnimi standardami jakości na wyłącznej licencji
kanadyjskiej firmy Nascor International.
www.dream-house.ua/en/

Biuro Handlowe Ambasady Kanady
Biuro Radcy Handlowego Kanady w Polsce pomaga firmom kanadyjskim eksportować swoje wyroby
i usługi do Polski oraz udziela pomocy przy promocji inwestycji (zarówno inwestycji w Kanadzie
jak i inwestycji realizowanych przez firmy kanadyjskie w Polsce).
Naszym głównym celem jest wspieranie współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy firmami polskimi
i kanadyjskimi, w oparciu o naszą sieć kontaktów i dzięki naszej znajomości rynku.
Firmom kanadyjskim oferujemy doradztwo na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
rekomendujemy potencjalnych partnerów, typujemy potencjalnych nabywców, udzielamy informacji
rynkowych oraz pomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych z dostępem do rynku.
Dla polskich firm poszukujemy potencjalnych dostawców towarów i usług z Kanady, ułatwiamy pierwszy
kontakt i w miarę potrzeby sugerujemy źródła finansowania.
www.canada.pl

