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Misja gospodarcza członków Klastra Obróbki Metali 
do Niemiec 

Misja gospodarcza obejmie zwiedzane targów HANNOVER MESSE i udział 

w spotkaniach kooperacyjnych w ramach tych targów oraz wizyty studyjne 

w niemieckich firmach. 

 

Ramowy program misji 

23.04.2018  Wyjazd z Białegostoku około 7.00 

 Obiad w trasie  

 Dojazd do Hannoveru w godzinach wieczornych 

 Nocleg w Niemczech 

24.04.2018  Spotkania kooperacyjne i zwiedzanie targów HANNOVER MESSE 

 Uroczysta kolacja dla uczestników misji 

 Nocleg w Niemczech 

25.04.2018  Wizyty studyjne w firmach niemieckich 

 Wyjazd z Hannoveru około 16.00. 

 Powrót do Białegostoku około 6.00 następnego dnia 

 

Warunki uczestnictwa w misji  

W misji mogą uczestniczyć członkowie Klastra Obróbki Metali z województwa podlaskiego. Warunkiem 

wyjazdu jest aktywne uczestnictwo we wszystkich elementach programu misji, zwłaszcza w spotkaniach 

kooperacyjnych organizowanych w ramach targów HANNOVER MESSE 2018. 

Udział w spotkaniach kooperacyjnych HANNOVER MESSE 2018 jest bezpłatny dla podlaskich firm, które 

dokonają rejestracji przed 15.02.2018 r. Dodatkowo firmy te otrzymają wejściówkę na targi HANNOVER 

MESSE. W celu utrzymania wysokiego poziomu wydarzenia i ograniczenia zjawiska nieodbywających się, 

a umówionych spotkań, w przypadku rezygnacji z udziału zarejestrowana firma obciążona zostanie 

opłatą 150 EUR. 

Koszt udziału w spotkaniach kooperacyjnych przy rejestracji po 15.02.2018 r. wyniesie 119 EUR. Opłata 

w kwocie 75 EUR zostanie doliczona za każdego dodatkowego uczestnika spotkań z danej firmy. 
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Spotkania kooperacyjne 

Giełda kooperacyjna organizowana jest przez członków międzynarodowej sieci wsparcia biznesu 

Enterprise Europe Network we współpracy z forum Global Business & Markets. Jest to oficjalne 

wydarzenie targów HANNOVER MESSE. 

Spotkania kooperacyjne w pigułce: 

• intensywne indywidualne spotkania biznesowe w kameralnej atmosferze, 

• dostęp do potencjalnych partnerów z całego świata w jednym miejscu i czasie, 

• wsparcie ośrodka Enterprise Europe Network przed i w trakcie wydarzenia, 

• bar dla uczestników na terenie targów. 

 

Rejestracja 

Rejestracja na misję gospodarczą odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem Klastra 

Obróbki Metali. Po akceptacji uczestnika przez KOM, należy dokonać rejestracji na spotkania 

kooperacyjne HANNOVER MESSE 2018 (warunek obowiązkowy). 

Zarówno rejestracja na spotkania kooperacyjne, jak i umawianie spotkań, odbywają się poprzez specjalnie 

przygotowaną platformę internetową. Link do rejestracji: 

www.een-

matchmaking.com/Registration/hannovermesse2018/regParticipant/edit/0?partnerId=1501&tabs=1&landi

d=24 

W przypadku pytań lub problemów z rejestracją na spotkania więcej informacji udzielą Państwu 

pracownicy ośrodka Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego: 

 

Magdalena Borys – tel. 668 620 065, e-mail borys@pfrr.pl 

Sylwia Gleń – tel. 504 125 332, e-mail glen@pfrr.pl 

 

Rynek niemiecki w zasięgu ręki! 
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