POLSKO - SERBSKIE
SPOTKANIA BIZNESOWE - WYJAZD STUDIALNY 24-26 maj 2022 r.
AGROKONTAKT-OPAKOWANIA
Novy Sad/Serbia’2022
Polska firma TETO-LEDER (Oddział Asocjacji DOSTLIK Oddział w Polsce – Azerbejdżan-KazachstanUzbekistan-Rosja-Polska) ma przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniach branżowych przedsiębiorców z
Polski i Serbii, które odbędą się w Belgradzie w dniach 24-26 maja 2022 r.
Ze względu na zainteresowanie strony serbskiej nawiązaniem nowych kontaktów z polskimi firmami
reprezentującymi wyżej wymienioną tematykę organizujemy spotkania w Novym Sadzie.
Przeciętnie w comiesięcznych spotkaniach branżowych, cechowanych znakiem Grupa LOKIS, uczestniczy
około 15-25 firm z Polski i około 40-80 firm z innych krajów.
-

-

Wiodące tematy imprezy:
- Artykuły rolne - owoce, warzywa, artykuły
przetworzone..;
- Artykuły spożywcze i cukiernicze – w pełnym zakresie;
- Dodatki dla przemysłu rolno-spożywczego;
- Maszyny, urządzenia i części zamienne dla przemysłu
rolno-spożywczego;
- Pasze, zoo-towary, karma dla zwierząt domowych,
dodatki żywnościowe, weterynaria;
- Kwiaty, rośliny, drzewa, sadzonki, nasiona;

- Rolnictwo, ogrodnictwo, sprzęt, urządzenia i części
zamienne
- Nawozy, pestycydy, związki chemiczne dla rolnictwa;
- Opakowania z tworzyw sztucznych;
- Opakowania z papieru, z tektury falistej,….;
- Opakowania z drewna;
- Opakowania z metali lekkich;
- Maszyny i urządzenia pakujące;
- Poligrafia - usługi, materiały, maszyny,
- Inne branże, powiązane tematycznie;

Tematyka tej imprezy jest bardzo interesująca zarówno dla producentów z tych branży, jak i firm handlowych.
Dodatkowym atutem będzie możliwość nawiązania kontaktów z firmami litewskimi.
Jednym z ważniejszych celów naszego wyjazdu jest wizyta w Novym Sadzie na największych targach w
Serbii poświęconych szerokiej branży AGRO – AGRICULTURAL’2022 (odpowiednik polskiej POLAGRY).
Planowane są również spotkania z zaproszonymi firmami serbskimi, które odbędą się w sali konferencyjnej w
Belgradzie.
Zasady organizacji imprezy: Po otrzymaniu kwestionariuszy wypełnionych przez firmy polskie, niezwłocznie
przeprowadzamy reklamę imprezy wśród firm serbskich.
Na podstawie przesłanych umów-zgłoszeń, zawierających informacje o Państwa ofercie zostaną dobrani
odpowiedni partnerzy serbscy. Ta forma organizacji pozwala na dotarcie do jak największej ilości konkretnych
partnerów. Szybka decyzja, wcześniejsze przysłanie umowy-zgłoszenia i wypełnionej ankiety, pozwoli nam na
optymalny dobór partnerów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej imprezie i do dalszej współpracy.
Szczegółowa informacja:
Firma „TETO-LEDER"; 00-260 Warszawa ul.Mostowa 16/18 lokal 2
Tel. (22) 831 07 86; Mobil 502 288 372;
e-mail: tetoleder@post.pl
Dyrektor firmy „TETO-LEDER”
Tomasz Tomaszewski

PROGRAM

24.05.2022 r.
- 11:45 - odlot z Warszawy;
- 13:25 - przylot do Belgradu;
- przyjazd do hotelu i zakwaterowanie;
- obiadokolacja
- zapoznanie się z materiałami informacyjnymi oraz listą firm serbskich uczestniczących w spotkaniu

25.05.2022 r.
- śniadanie;
- wyjazd z hotelu do Novego Sadu na targi:
- wizyta na targach AGRICULTURAL’2022 i spotkania indywidualne z firmami serbskimi;
- wyjazd z targów i powrót do Belgradu;
- obiadokolacja

26.05.2022 r.
- śniadanie
- 10:00 - oficjalne otwarcie forum AGROKONTAKT-OPAKOWANIA BELGRAD’2022
- 10:15-13:00 - spotkania z firmami serbskimi przy stolikach - stoiskach firm polskich;
- 13:30-14:30 - obiad;
- 15:00 - wyjazd z hotelu na lotnisko;
- 17:20 - odlot do Warszawy
- 19:00 - przylot do Warszawy

Po otrzymaniu od Państwa wypełnionej umowy-zgłoszenia, prześlemy fakturę.
TETO-LEDER tel./fax (22) 831 07 86; fax (22) 635 21 66; telefon komórkowy: 0-502 288 372
e-mail: tetoleder@post.pl

POLSKO - SERBSKIE

SPOTKANIA BIZNESOWE - WYJAZD STUDIALNY 24-26 maj 2022 r.
AGROKONTAKT-OPAKOWANIA
Belgrad/Serbia’2022
ZGŁOSZENIE-UMOWA (Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 20.03.2022 r.)
Potwierdzamy udział naszej firmy w spotkaniach AGROKONTAKT-OPAKOWANIA BELGRAD’2022 oraz
upoważniamy firmę TETO-LEDER do działania w naszym imieniu w zakresie organizacji spotkań z firmami
serbskimi.

Nazwa przedsiębiorstwa: .............................................................................................................
NIP Nr. .....................................................
Adres: .......................................................................................................................................
Nr. kierunkowy ……………… tel. ….....……………......… fax.: ………………………..........
Internet: ....................................................... e-mail: ..................................................
Osoby uczestniczące: 1. …….......……..………........ stanowisko: …………………..…......
2. ………….......…..……........ stanowisko: ……………………….....
*Koszt całkowity obsługi uczestnika (firmy)
1 osoba z firmy (w pokoju jednoosobowym)
2 osoby z firmy (w pokoju dwuosobowym)
2 osoby z firmy (w pokojach jednoosobowych)

Cena w EURO

VAT

1500
1900
2200

np.
np.
np.

Wartość
całkowita w EURO

Razem do zapłaty -

BRANŻA: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
OCZEKIWANIA (do kogo jest adresowana Państwa oferta): ................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
* Koszt obsługi uczestnika obejmuje (zgodnie z wybraną opcją): organizacja spotkań biznesowych, materiały informacyjne wraz ze spisem
firm serbskich i ewentualnie litewskich biorących udział w spotkaniu, noclegi w hotelu dobrej klasy, ubezpieczenie, przelot na trasie
Warszawa-Belgrad-Warszawa, transfery autokarowe, pełne wyżywienie, kawa w trakcie forum, usługi tłumacza podczas forum i inne.
** Koszt obsługi uczestnika obejmuje: organizacja spotkań biznesowych, materiały informacyjne, kawa w trakcie forum, usługi tłumacza
podczas forum..

Druk ZGŁOSZENIA-UMOWY prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Po otrzymaniu „umowy-zgłoszenie” prześlemy do Państwa fakturę zaliczkową (faktura zaliczkowa będzie wystawiona w wysokości 2000
PLN z terminem płatności 7 dni). Faktura wyrównująca zostanie wystawiona w marcu z terminem płatności 7 dni. Zaliczka nie podlega
zwrotowi.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w ciągu 21 dni przed terminem wyjazdu Firma zgłoszona obciążona zostanie odstępnym w
wysokości 100% wartości zamówienia.

…………………
(data)

………………
(podpis)

………………
(pieczęć)

