Chers Membres,
Je souhaite renouveler mon engagement bénévole au service
des membres de la CCIFP et j’ai donc décidé de présenter ma
candidature au Conseil d’Administration de la Chambre de
Commerce France Pologne.
Cette mission, a pour objectif d’aider les entreprises
françaises à mieux exporter et à mieux se développer en
Pologne.
Ces 3 dernières années, j’ai eu la possibilité d’apprécier de
très près le travail qui a été fait par les équipes.
L’environnement dans lequel nous évoluons est très
mouvant, si je peux apporter une quelconque aide pour
permettre à la CCIFP de s’adapter, cela m’intéresse.
La situation de la CCIFP est assez paradoxale. Si la dernière
étude de satisfaction est positive, on note sur la période 2017
/2020 :
 La stagnation du nombre de membres,
 Une baisse des moyens humains (cf. masse salariale)
et une augmentation des coûts locatifs,
 Une baisse des marges de manœuvre avec une baisse
des résultats financiers mais une situation financière
toujours saine.

BERTRAND JANNET
Marié – 4 enfants
En Pologne depuis 1997

Associé
Depuis 2010
www.calan.com

Vice-Président - Trésorier de la CCIFP de 2011 à 2017
Membre du Conseil d’Administration de la CCIFP depuis
2003

Membre du Directoire de la CCIFI de Juin 2016 à Juin
2019
www.ccifrance-international.org
Réseau des 120 CCI Françaises à l’étranger

Mon objectif est clair, c’est d’assurer d’une part la continuité
et la réussite de ce qui a été entamé mais aussi d’aller plus
loin, et de voir avec les autres administrateurs et
collaborateurs de la CCIFP comment aider davantage tous les
membres, innover et renouer avec une dynamique de
croissance.
Je pense qu’il n’existe aucune autre association francopolonaise qui rassemble autant d’intelligence, de
collaborateurs de bonne volonté, de compétences et de
flexibilité.
Cette association est encore trop sous-utilisée, mon souhait
est qu’elle soit reconnue à sa juste valeur !
Je vous prie de croire, chers membres, en l’assurance de ma
considération chaleureuse et de mon dévouement.

Membre du Conseil d’Administration de
International de Décembre 2016 à Juin 2019
Réseau des CCI de France.
Autres éléments :
https://www.linkedin.com/in/bertrandjannet/

CCI

BERTRAND JANNET

Drodzy członkowie CCIFP,
Pragnąc odnowić mój mandat członka CCIFP, postanowiłem
zaprezentować swoją kandydaturę do Rady FrancuskoPolskiej Izby Handlowej.
Celem mojej misji jest wsparcie przedsiębiorstw francuskich
w eksporcie i rozwoju w Polsce.
Przez ostatnie trzy lata bliskiej współpracy z CCIFP miałem
możliwość przyjrzenia się i docenienia pracy, która była
wykonana przez różne jej zespoły.
Obecnie, środowisko, w którym pracujemy zmienia się w
bardzo dynamicznie dlatego interesowałoby mnie wielorakie
wsparcie CCIFP w adaptacji do tego procesu.

BERTRAND JANNET
Żonaty – 4 dzieci
W Polsce od 1997

Partner
od 2010
www.calan.com

Wiceprezes – Skarbnik CCIFP 2011-2017
Członek Rady CCIFP od 2003

Członek Zarządu CCIFI od czerwca 2016 do czerwca
2019
www.ccifrance-international.org
Sieć 120 CCI za granicą

Członek Rady Administracyjnej CCI International od
grudnia 2016 do czerwca 2019
Sieć CCI we Francji.

Inne element :
https://www.linkedin.com/in/bertrandjannet/

Sytuacja CCIFP jest dosyć paradoksalna. Wyniki ostatniej
ankiety dotyczącej zadowolenia z działalności CCIFP były
pozytywne, jednak w okresie 2017/2020 można było
zauważyć, że:
 liczba członków Izby się nie zmieniła
 zmniejszyła się liczba pracowników Izby oraz
nastąpiła podwyżka kosztów wynajmu biura
 marże wraz z wynikami finansowymi firmy również
spadły, pomimo iż sytuacja finansowa jest nadal
stabilna.
Mój cel jest zatem jasny, z jednej strony jest to zapewnienie i
kontynuacja rozpoczętych działań, natomiast z drugiej strony
chciałbym pójść dalej i w porozumieniu z zarządem i
współpracownikami CCIFP przeanalizować, w jaki sposób
możliwe jest zapewnienie jeszcze większego wsparcia
członków Izby w innowacjach i w zwiększaniu ich dynamiki
wzrostu.
Uważam, że nie istnieje inna organizacja francusko-polska,
która gromadziłaby tyle inteligencji, kompetencji i
elastycznego podejścia oraz pracowników z pozytywną
energią.
CCIFP w dalszym ciągu może być bardziej wykorzystywana
przez przedsiębiorców i dlatego chciałbym, żeby była szeroko
znana ze swojej wysokiej jakości i wartości dodanej.
Z wyrazami szacunku, uznania i zaangażowania.
BERTRAND JANNET

