Zagraniczna Misja Gospodarcza online do Chorwacji
Szukasz nowych kontaktów biznesowych? A może chcesz rozwijać swój biznes za granicą?
Fundusz Górnośląski SA we współpracy z Euro Grand Konzulting d o.o. w Chorwacji, które
wspiera działalność chorwackich przedsiębiorców, zapraszają do udziału w pierwszej
Zagranicznej Misji online do Chorwacji! Zgłoś swoją firmę i rozpocznij współpracę z
Chorwatami!
Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania
związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”
realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski SA ze środków EFRR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie
3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza
regionu.
Dlaczego Chorwacja?
Chorwacja, jako stosunkowo niewielki kraj (liczący 4 mln obywateli), to państwo o dużych
możliwościach gospodarczych i wielkim potencjale, które może pochwalić się dużymi
inwestycjami oraz prężnie rozwijającą się branżą IT/ICT.
Z roku na rok rośnie wartość polsko-chorwackiej wymiany gospodarczej, która w 2019 r.
przekroczyła 1 mld EUR. Polska zajmuje obecnie 6. pozycję na liście największych eksporterów
na rynek chorwacki.
Dlatego Fundusz Górnośląski SA organizuje spotkania B2B, które umożliwią nawiązanie
pierwszych relacji pomiędzy przedsiębiorcami z Polski oraz Chorwacji.
Dla kogo?
Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na
terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie
województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z następującymi branżami,
wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego:
IT/ICT, szeroko rozumiana Automatyka i Robotyka oraz Innowacyjne technologie
przetwarzania żywności ,

Jak się zgłosić?
Zainteresowanych udziałem w misji online do Chorwacji prosimy o wypełnienie formularza
rejestracyjnego do 20 listopada 2020 r.
Formularz rejestracyjny : https://bit.ly/misja-chorwacja

Udział w misji jest bezpłatny.

Co w ramach misji?
Konsultacje – w oparciu o wypełniony przez Państwa formularz rejestracyjny zostaną dla
Państwa wyselekcjonowani partnerzy do spotkań B2B.
Webinarium o tematyce rynkowej – spotkania poprzedzone zostaną wykładem z udziałem
eksperta z Euro Grant Konzalting d o.o. z Chorwacji, podczas którego zostanie omówiona
specyfika rynku oraz kwestie dotyczące współpracy gospodarczej polsko-chorwackiej.
Spotkania B2B – zwieńczeniem Misji będzie przeprowadzenie spotkań indywidualnych z
wybranymi dla Państwa przedsiębiorcami.
Wsparcie techniczne - wydarzenie zostanie przeprowadzone na platformie GoToMeeting
Głównym językiem roboczym będzie język angielski. Warunkiem udziału przedstawiciela w
Misji będzie dobra znajomość języka angielskiego lub chorwackiego.
Dodatkowo, 17 listopada 2020 r. zostanie zorganizowana Akademia Internacjonalizacji
poświęcona rynkom krajów bałkańskich, ze szczególnym uwzględnieniem Chorwacji , na
którą serdecznie zapraszamy!

Kontakt do organizatora:
Fundusz Górnośląski S.A.
Wydział Współpracy Zagranicznej
internacjonalizacja@fgsa.pl
tel. +48 327 233 110
kom. +48 511 000 209

