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Dzia?ania
Szczegó?owe dzia?ania w ramach projektu:
1. Udzia? w targach Polagra Food w Poznaniu – targi o tematyce spo?ywczej (?ywno?? wysokiej
jako?ci). MM?P z województwa dolno?l?skiego b?d? mia?y okazj? do zaprezentowaniu
regionalnych produktów z bran?y spo?ywczej podczas wydarzenia o charakterze
mi?dzynarodowym oraz nawi?zania nowych kontaktów biznesowych.
Targi Polagra Food - to jedno z najwa?niejszych wydarze? odbywaj?cych si? w cyklu
rocznym, dedykowanych bran?y spo?ywczej. To miejsce promocji gospodarki, otwierania
nowych kontaktów biznesowych, pozyskiwania odbiorców, rozmów na temat mo?liwo?ci
rozwoju sektora spo?ywczego. Targi POLAGRA FOOD od lat stanowi? wydarzenie, którego
g?ówn? zalet? s? szerokie mo?liwo?ci nawi?zania wspó?pracy z nowymi odbiorcami, w tym
tak?e w du?ej mierze zagranicznymi. Wieloletnie do?wiadczenie w pozyskiwaniu
profesjonalnych zwiedzaj?cych, zaanga?owanie w promocj? wydarzenia oraz marek
obecnych na targach, a tak?e wspó?praca ze stowarzyszeniami sprawiaj?, ?e POLAGRA
FOOD jest jednym z istotniejszych elementów w promocji polskiej ?ywno?ci nie tylko w
kraju, ale i na ?wiecie. Wspó?praca organizatorów targów z ambasadami zagranicznymi, a
przede wszystkim autorski program Hosted Buyer, co roku skutkuj? licznymi delegacjami
zagranicznymi, zainteresowanymi pozyskaniem partnerów handlowych. Rozwój mo?liwo?ci
eksportowych to wa?ny aspekt dla firm, które decyduj? si? na udzia? w targach POLAGRA
FOOD. Co roku konsultowane s? z przedstawicielami bran?y spo?ywczej kierunki, które s?
dla niej perspektywiczne i to w?a?nie im po?wi?cana jest uwaga podczas przygotowa?
dzia?a? promocyjnych targów.
2. Udzia? w targach Space Tech Expo w Bremie – targi o tematyce aerospace, skierowane do
przedsi?biorców reprezentuj?cych bran?? kosmiczn?. Udzia? w wydarzeniu stanowi okazj? do
nawi?zania sieci wspó?pracy bran?y aerospace. Jest to najwi?ksze w Europie wydarzenie targowe
po?wi?cone technologiom kosmicznym.
3. Udzia? w misji gospodarczej do Oslo – tematem przewodnim misji gospodarczej do Oslo b?dzie
szeroko poj?ta bran?a aerospace. Dolno?l?scy przedsi?biorcy b?d? mieli okazj? do wymiany
do?wiadcze? na spotkaniach B2B oraz podczas wizyt indywidualnych z zainteresowanymi firmami.
Wnioskodawca planuje wspó?prac? oraz wspó?organizacj? wydarzenia wraz z ZBH PAIH w Oslo.
4. Udzia? w targach CosmeticBusiness Mi?dzynarodowe Targi Dostawców dla Przemys?u
Kosmetycznego w Monachium– s? to jedyne w Europie mi?dzynarodowe targi, podczas których
bran?a kosmetyczna ma mo?liwo?? spotkania si? ze swoimi dostawcami oraz zapoznania z
najnowszymi rozwi?zaniami dla ka?dego produktu kosmetycznego od surowców poprzez
produkcj?, a? po opakowanie. To tak?e jedyne w Europie targi typu B2B dla dostawców dla
przemys?u kosmetycznego i detergentowego, w tym dla producentów marek w?asnych,
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producentów kontraktowych, producentów surowców, aromatów i opakowa?, a tak?e producentów
maszyn do produkcji i nape?niania, firm oferuj?cych us?ugi konfekcjonowania oraz laboratoriów.
Targi CosmeticBusiness ciesz? si? bardzo dobr? renom? i du?ym zainteresowaniem ze strony
wystawców.
5. Produkcja i emisja spotów radiowych – w celu informacyjnym na temat prowadzonych rekrutacji
na targi i misje gospodarcze.
6. Organizacja konferencji podsumowuj?cej – konferencja ko?cz?ca projekt b?dzie okazj? do
zaprezentowania bezpo?rednich efektów projektu, a tak?e przedsi?biorców zaanga?owanych w
udzia? w przedsi?wzi?ciach projektowych.
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