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„Iran – rynek otwierający się na świat. Szanse, możliwości, zagrożenia” to tytuł bezpłatnego seminarium
organizowanego z myślą o przedsiębiorcach przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i
Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z DHL
Express (Poland) Sp. z o.o.
Wydarzenie odbędzie się 19 września 2017 r., w godz. 9.45-13.45, w Hotelu City w Bydgoszczy, przy ul. 3 Maja 6 (sala E, I p).

ORGANIZATORZY
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
DHL Express (Poland) Sp. z.o.o.

PARTNERZY MERYTORYCZNI
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Handlu
i Inwestycji (PAIH), PWC, DHL Express (Poland) Sp. z. o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporacja Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych (KUKE), Kompass Poland Sp. z o.o., Google Ireland Ltd., Geoﬁzyka Toruń S.A.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SEMINARIUM?
Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców z różnych branż, prowadzących wymianę handlową z zagranicą
lub planujących ekspansję na zagraniczne rynki.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
Zgodnie z założeniami realizowanej przez polski rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze ekspansji
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zagranicznej, Iran został wytypowany jako jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych kierunków dla rozwoju
polskiego eksportu.
Seminarium stanowi okazję do pozyskania informacji m.in. o warunkach dostępu do rynku irańskiego, uwarunkowaniach
formalno-prawnych, perspektywach rozwoju poszczególnych sektorów produkcyjnych i/lub usługowych oraz o możliwościach i
zasadach prowadzenia na nim działań przez polskie przedsiębiorstwa.
Celem seminarium jest także popularyzacja wiedzy wśród kujawsko-pomorskich ﬁrm (eksporterów obecnych i przyszłych) na
temat Iranu jako rynku o dużym potencjale oraz wiążących się z nim możliwościach w zakresie dostępnych instrumentów
promocji i wsparcia eksportowego dla polskich przedsiębiorstw.
Prezentacje gospodarcze zostaną uzupełnione informacjami praktycznymi, przekazanymi w formule „studium przypadku” przez
przedstawiciela Geoﬁzyka Toruń S.A. Podzieli się on doświadczeniem i reﬂeksjami z zakresu praktyk Spółki na rynku irańskim.
Stanowią one bezcenne źródło informacji na temat kultury biznesowej na Bliskim Wschodzie.
W razie zainteresowania z Państwa strony możliwe będzie przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z wybranymi
prelegentami.

PROGRAM
Agenda seminarium jest dostępna tutaj.

ZGŁASZANIE UDZIAŁU
Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 18 września 2017 r. (Liczba
uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.)
Rejestracja uczestników jest możliwa za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego tutaj.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

KONTAKT W SPRAWIE SEMINARIUM:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)
Joanna Wiśniewska, e-mail: j.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 751,

Tatjana Tyszkiewicz, e-mail: t.tyszkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 443.
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Wprowadziła: J. Wiśniewska, Kujawsko-Pomorskie COIE
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