SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

„Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) szanse rozwoju dla polskich eksporterów”
Jakie zmiany może przynieść powstający Nowy Jedwabny Szlak i jak to musimy wykorzystać
Rzeszów, 28 czerwca 2016 r.
Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów,
ul. Cieplińskiego 4 (główny budynek urzędu), sala audytoryjna – 2 piętro
Prowadzący: Pan Tomasz Tomaszewski - trener prowadzący spotkanie jest praktykiem, właścicielem
firmy TETO-LEDER i od kilkunastu lat wprowadza polskie firmy na omawiane rynki. Firma
TETO-LEDER jest członkiem i jednym z założycieli Asocjacji DOSTLIK – organizacji kazachsko-uzbeckoazerbejdżańsko-polskiej powołanej przez organizacje i firmy z tych państw w celu wsparcia współpracy
między partnerami z tych krajów.
PROGRAM SPOTKANIA
09.45 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30

Analiza i porównanie rynku kazachskiego, uzbeckiego i azerskiego:
 Mity, fakty i obecna rzeczywistość – wpływ na biznes
 O czym musimy wiedzieć i na co musimy uważać wchodząc na te rynki
 Różnice kulturowe, a zasady prowadzenia negocjacji biznesowych
Prelegent: Pan Tomasz Tomaszewski Dyrektor Asocjacji DOSTLIK
Ewa Ginal-Tomaszewska Dyrektor TETO-LEDER

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 13.00

Gdzie i w jaki sposób szukać partnerów biznesowych na tych rynkach:
 Od którego kraju zacząć
 Metody wejścia z ofertą na rynki
 Jakie branże mają szansę na sukces na tych rynkach
 Jak dotrzeć do potencjalnych partnerów
Prelegent: Pan Tomasz Tomaszewski Dyrektor Asocjacji DOSTLIK
Ewa Ginal-Tomaszewska Dyrektor TETO-LEDER

13.00 – 13.30

Sesja pytań i odpowiedzi oraz rozmowy indywidualne z prelegentem

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia e-mailem do dnia 22.06 do godziny 12:00, liczba
uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod
numerem telefonu: 17 867 62 03.
Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać e-mailem na adres: coie@podkarpackie.pl
podając:
 nazwę firmy
 imię i nazwisko uczestnika
 branżę i zakres oferty, którą firma zamierza eksportować
 oczekiwania co do zakresu informacji przedstawionych na spotkaniu
Dzięki podanym przez Państwa danym prowadzący dostosuje zawartość szkolenia do Państwa
potrzeb i bezpośrednio odniesie się do zapotrzebowania rynków na oferowane przez Państwa
towary.

