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FairValue Corporate & Public Affairs otwiera dwa nowe biura 

w Londynie i Warszawie 

❖  
 

Rozdział, który zostanie otwarty 1 stycznia 2022 r. podczas francuskiej prezydencji w 

Unii Europejskiej, będzie miał kluczowe znaczenie dla skupienia Państw Członkowskich 

wokół wspólnych wartości w służbie europejskich interesów gospodarczych. 

Pomimo zaznaczających się w dwustronnych stosunkach napięć politycznych, realia 

gospodarcze między Polską a Francją nadal pokazują potencjał partnerstwa między tymi 

dwoma krajami: Polska jest obecnie wiodącym partnerem gospodarczym Francji w 

regionie, a Francja jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Polski. 

Jednak Polska ze swoim strategicznym rynkiem liczącym 40 milionów mieszkańców 

pozostaje stosunkowo nieznana sieci francuskich firm średniej wielkości, mimo że polska 

gospodarka należy do najbardziej dynamicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Otwarcie nowego biura w Warszawie wpisuje się w logiczną ciągłość działań 

prowadzonych od ponad roku przez FairValue Corporate & Public Affairs, aby pomóc 

polskim firmom w głębszym umocnieniu ich europejskiej tożsamości, nieustannie 

kwestionowanej w nieprzewidzianych okolicznościach politycznych, a także w 

promowaniu polskiego know-how na arenie międzynarodowej. 

W równoległej perspektywie, jednak w ramach tego samego europejskiego powołania 

FairValue Corporate & Public Affairs, firma otwiera również nowe biuro w Londynie, aby 

wspomóc swoją wiedzą fachową europejskie i brytyjskie spółki, które mocno dotknęła 

złożoność procedur regulacyjnych Brexitu i które pragną kontynuować działalność 

handlową przez Kanał la Manche. 

W ten sposób FairValue Corporate & Public Affairs demonstruje zdolność do 

przewidywania i reagowania na rozwój sytuacji na rynku, a także pragnienie bycia jak 

najbliżej potrzeb swoich klientów w obliczu geostrategicznych realiów. 

http://www.fairvaluecc.com/
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O FairValue Corporate & Public Affairs 

 

FairValue Corporate & Public Affairs została założona w 2005 roku jako niezależna 

europejska spółka konsultingowa zajmująca się globalną strategią, specjalizująca się w 

sprawach publicznych i politycznych oraz komunikacji globalnej. 

Spółka posiada biura w Paryżu, Brukseli, Rzymie, Londynie i Warszawie, a także działa 

w Afryce Zachodniej i regionie Maghrebu, oferując dostosowane do potrzeb wsparcie na 

poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym, aby pomóc firmom w 

opanowaniu środowiska społeczno-ekonomicznego, regulacyjnego oraz 

geopolitycznego, niezbędnego do wprowadzenia ich na rynek. 

 

Więcej informacji:  www.fairvaluecc.com  
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       Osoby do kontaktu z prasą 

 

 

Anne Mazoyer-Jankowska 
T. +33 (0)1 700 800 14 

 
amazoyer@fairvaluecc.com 

Félix Goodenough 
T. +32 (0)2 732 52 18 

M. +33 (0)6 31 16 96 92 
fgoodenough@fairvaluecc.com 
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