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GRUZJA 

MISJA HANDLOWA, 15-18 CZERWCA 2014 r. 

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia i płatność do 15 maja 2014 r. 

 

Zapraszamy do udziału w Misji Handlowej ZPP do Gruzji – dynamicznie rozwijającego się 

kraju stanowiącego centrum biznesowe całego Kaukazu. Gruzja to idealne miejsce dla 

ekspansji polskiego biznesu i sprzedaży polskich produktów i usług. 

ZAPRASZAMY FIRMY Z SEKTORÓW: 

 Producenci pasz i nawozów; 

 Producenci maszyn rolniczych; 

 Producenci chemii; 

 Producenci drogich naturalnych kosmetyków; 

 Producenci hal stalowych i chłodni; 

 Producenci i dystrybutorzy części samochodowych; 

 Producenci rynien i systemów dachowych (miedziopodobnych); 

 Producenci maszyn do produkcji cukierniczej. 

PRZEBIEG MISJI 

 Prezentacje i indywidualne konsultacje dotyczące zakładania działalności 

gospodarczej w Gruzji i prowadzenia firm oraz prawnych i praktycznych aspektów 

importu i eksportu; 

 Dwa dni spotkań z zainteresowanymi przedsiębiorcami gruzińskimi w wynajętej 

sali w hotelu w Tbilisi; 

 Wieczorny Business Mixer z gruzińskimi przedsiębiorcami; 
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 Wycieczka ze zwiedzaniem miasta. 

ZAPEWNIAMY: 

 Bilety lotnicze na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa; 

 Transfery na miejscu; 

 Zakwaterowanie w dobrej klasy hotelu w Tbilisi; 

 Spotkania z zainteresowanymi przedsiębiorcami gruzińskimi z sektorów 

wymienionych w ofercie; 

 Materiały informacyjne; 

 Usługi tłumacza; 

 Opiekuna na miejscu, który będzie pomagał w każdej sprawie. 

 

KOSZT UDZIAŁU W MISJI 

 Koszt udziału w misji wynosi – 2170 euro od osoby. 

 Dopłata do pokoju jednoosobowego – 250 euro. 

 Płatność w całości do 15 maja. Rezerwacja miejsca: 3000 PLN (nie podlega 

zwrotowi). 

 Dla członków ZPP – 200 euro zniżki. 

 

Dodatkowe informacje: 

Katarzyna Wojewódzka 

Tel/ 514-776-808 

Email/k.wojewodzka@zpp.net.pl 


