Zaproszenie na bezpłatne
seminarium informacyjne dla
przedsiębiorców pt. Jak skutecznie i
bezpiecznie eksportować do Chin.
Toruń, 19 czerwca 2018 r.
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" Jak skutecznie i bezpiecznie eksportować do Chin” to temat bezpłatnego potkania informacyjnego,
organizowanego w dniu 19 czerwca przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
(COIE). Partnerzy merytoryczni spotkania to: Ministerstwo Finansów, Urząd Patentowy RP, Centrum Studiów
Polska Azja, Action, Amber Global Consulting, Poland Premium.
Tematyka spotkania
Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom eksportu na rynek chiński.
Podczas spotkania wybitni eksperci z dziedziny ochrony patentowej, ceł, marketingu i handlu, mający na co dzień
doświadczenia we współpracy z chińskimi partnerami, udzielą wskazówek jak skutecznie wprowadzać wyroby na
rynek chiński, wskażą na różnice kulturowe, podpowiedzą jakie kanały wykorzystać do sprzedaży i promocji
wyrobów i wreszcie, jak zabezpieczyć się, aby współpraca była trwała i bezpieczna.
Po zakończeniu seminarium możliwe będą indywidualne konsultacje z wybranymi prelegentami.
Program spotkania znajduje się poniżej w “Pliki do pobrania”. Kolejnośc prelekcji i czas prelekcji mogą ulec
zmianie.

Dla kogo seminarium
Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową, jak i tych, którzy dopiero
planuja taka aktywność i chcieliby poznać przepisy, możliwości i sposoby wejścia na rynek chiński oraz poznać
jego specyﬁkę.

Miejsce i czas spotkania
Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu, Pl. Teatralny 2, sala 215 (I pietro).
Początek spotkania 10.00 (rejestracja uczestników i powitalna kawa od godz. 9.30).

Rejestracja
Udział w Seminarium jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji za pomocą elektronicznego formularza,
dostępnego pod adresem:
http://formularze.mojregion.eu//index.php?sid=66589&newtest=Y&lang=pl

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób z jednej ﬁrmy.
Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników będzie potwierdzenie przesłane przez organizatora na
adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
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Kontakt
Kontakt w sprawach dotyczących seminarium:
b.kotkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl
tel. 56 62 18 492

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

(Zespół K-P COIE)
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