
ZAPROSZENIE  

DO UDZIAŁU W SPOTKANIU GOSPODARCZYM  

FIRM Z BRANŻY ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ BRAN Ż POKREWNYCH 

„PromoFood 2016” W POCZDAMIE 

28.01-29.01.2016 

 

Izba Przemysłowo-Handlowa Poczdam zaprasza przedsiębiorstwa z województwa opolskiego do 
udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym „PromoFood 2016” połączonym z giełdą 
kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z Niemiec, Skandynawii, 
Egiptu, Turcji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Islandii, Nigerii, Portugalii), które 
odbędzie się w dniach 28-29.01.2014 w Poczdamie.  

Biuro Województwa Opolskiego w Niemczech chętnie zajmie się wszystkimi formalnościami 
związanymi ze zgłoszeniem Państwa firmy do udziału w PromoFood 2016, zorganizowaniem 
przejazdu jak i noclegów oraz będzie Państwu towarzyszyć podczas wszystkich dni Państwa pobytu w 
Niemczech.  

 

Szczegółowe informacje: 

 

Miejsce imprezy: Industrie- und Handelskammer Potsdam (Izba Przemysłowo-Handlowa  
Poczdam), Breite Strasse 2a-c, 14467 Potsdam /Niemcy 

Termin:    28.01-29.01.2016 

Termin zgłoszenia:  15.01.2016  

Koszty:  opłata za nocleg ok. 50-83 Euro za pokój jednoosobowy (oczywiście 
pomożemy w znalezieniu i rezerwacji hotelu). Cena hotelu zależy od tego jak 
szybko zdecydują się Państwo na udział w spotkaniu. Wszystkie inne koszty 
ponosi organizator.  

Organizator 
gwarantuje:   - usługi tłumaczy (bez jakichkolwiek opłat) 
   - darmową publikację profilu Państwa firmy w katalogu 
   - udział w giełdzie kooperacyjnej ( organizacja terminów spotkań) 
   - obiady w dniu 28.01 oraz 29.01.2016 
   - bankiet wieczorny w dniu 28.01.2016 
   - możliwość prezentacji Państwa wyrobów lub usług na darmowej  
      powierzchni wystawienniczej (należy wcześniej zgłosić chęć takiej  
      prezentacji) 
                                      - wizyty w innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz instytutach badawczych  

 



Branże:   
- produkcji rolniczej 
- produkcji ekologicznej (zdrowa żywność, produkty regionalne, Bio)  
- handlu & marketingu  
- przetwórstwa produktów spożywczych 
- logistyczna 
- badawcza z dziedziny technologii i rozwoju produktów rolno-spożywczych 
- opakowań & projektowa (design) 
  oraz inne 

Program: 27.01.2016 
Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych (indywidualnie lub 
prawdopodobnie zagwarantowanym przez nas transportem) 

   28.01.2016 
    9.30-18.00  Giełda (rozmowy bilateralne) połączona z wystawą  
   11.30-13.00  Obiad 
   18.30-20.30  Bankiet wieczorny 

   29.01.2016 
   9.00-15.00  Wizyta w innowacyjnych przedsiębiorstwach: 
    12.00-13.00  Obiad 
   Powrót do Opola 
 

Zgłoszenie:  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w PromoFood 2016 proszę o  
    bezpośredni kontakt z:  

 

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji / Niemcy 
dr Przemysław Łebzuch 
Tel.: (+49) (06131) 329 5737 
Fax: (+49) (06131) 329 5911  
E-Mail: p.lebzuch@opolskie.de    
Internet: www.opolskie.de 

     

                              

                


