SZWAJCARIA I NIEMCY – DZIEŃ DORADCZY
ROZMOWY INDYWIDUALNE DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH WEJŚCIEM
NA RYNEK NIEMIECKI I SZWAJCARSKI

Wrocław, 10.07.2017
BVMW – Niemiecka Federacja Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
Podwale 62, 50-010 Wrocław
(DREBERIS Sp. z o.o.)

Szanowni Państwo,
chcą Państwo rozpocząć działalność na rynku niemieckim lub szwajcarskim? Czy może potrzebują Państwo wsparcia
w obszarze dotychczasowych aktywności na tych rynkach? Serdecznie zapraszamy Państwa na rozmowy indywidualne
z naszymi ekspertami rynku niemieckiego oraz szwajcarskiego w ramach Dnia Doradczego organizowanego we Wrocławiu.
W ramach rozmów indywidualnych odpowiemy na Państwa pytania, np.:
 Jak stworzyć dobrą strategię budowania pozycji na rynku niemieckim lub szwajcarskim?
 Jak rozbudować sieć sprzedaży / dystrybucji za granicą?
 W jaki sposób mogę pozyskać nowych klientów?
 Jak założyć firmę za granicą ?
 Jakie możliwości wsparcia inwestycji są dostępne na rynku?
 Jak znajdę odpowiednich pracowników na miejscu?
 Jak postępować w przypadku sprzedaży lub przejęcia firmy/udziałów w firmie?
NASI EKSPERCI:

DR MARKUS REICHEL

AGATA REICHEL-TOMCZAK, MBA

ŁUKASZ JANKOWSKI, MBA

BVMW Polska i Niemcy
Prezes DREBERIS GmbH i
DREBERIS Sp. z o.o.

BVMW Szwajcaria
Prezes DREBERIS Swiss
Dyrektor Business Development
DREBERIS GmbH

BVMW Polska
Menadżer Projektów Międzynarodowych
DREBERIS Sp. z o.o.

Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje o organizatorach oraz formularz zgłoszeniowy.
Udział jest bezpłatny, organizator zastrzega sobie prawo wyboru firm kwalifikujących się do udziału.

Cieszymy się na spotkanie z Państwem!
dr Markus Reichel
Dyrektor stałego przedstawicielstwa BVMW w Polsce i Szwajcarii

Kontakt:
Łukasz Jankowski, DREBERIS Sp. z o.o., 50-010 Wrocław, ul. Podwale 62
Tel.: 71 344 82 01, E-Mail: lukasz.jankowski@dreberis.com

DLACZEGO NIEMCY?


Największa w Europie i czwarta na świecie gospodarka rynkowa



Największy rynek w Unii Europejskiej



Drugi największy na świecie eksporter



Najważniejszy partner handlowy Polski



Najbardziej konkurencyjna i innowacyjna lokalizacja na świecie



Zamożny rynek wewnętrzny i atrakcyjny system podatkowy



Jeden z ważniejszych partnerów handlowych Unii Europejskiej



Strategiczne położenie (sąsiedztwo Włoch, Francji, Austrii, Niemiec)



Liczne umowy o wolnym handlu (m.in. z Chinami)

DLACZEGO SZWAJCARIA?

DLACZEGO BVMW?
Możemy wesprzeć działalność Państwa firmy w Niemczech i Szwajcarii poprzez m.in.:


Poszukiwanie partnerów biznesowych



Poszukiwanie dystrybutorów



Poszukiwanie klientów



Rekrutacja personelu



Organizowanie networkingowych wydarzeń w Szwajcarii, Niemczech i Polsce (w trakcie targów i we współpracy z
organizacjami branżowymi, klastrami



Ustalanie spotkań biznesowych w trakcie targów



Fachowa wiedza na temat prowadzenia działalności gospodarczej



Analiza szans rynkowych



Strategia wejścia na rynek niemiecki, szwajcarski (oraz jej realizacja na miejscu)



Analiza rynku i potencjału rynku



Założenie spółki córki, przejęcie firmy

Kontakt:
Łukasz Jankowski, DREBERIS Sp. z o.o., 50-010 Wrocław, ul. Podwale 62
Tel.: 71 344 82 01, E-Mail: lukasz.jankowski@dreberis.com

O NAS:

BVMW e.V.
Niemiecka Federacja Małych i
Średnich przedsiębiorstw
Niemiecka Federacja Małych i
Średnich Przedsiębiorstw (BVMW)
jest największą organizacją
skupiającą MSP w Niemczech oraz
jedną z największych na świecie.
BVMW reprezentuje ponad 270
tys. firm członkowskich
(zatrudniających ponad 9 mln
pracowników)
w Niemczech, w organizacjach
partnerskich w Europie oraz w stałych przedstawicielstwach w ponad 30 krajach.
Od 2008 roku DREBERIS prowadzi stałe przedstawicielstwo BVMW w Polsce (Wrocław), a od 2016 roku także w
Szwajcarii (Pfäffikon).
Misją stałego przedstawicielstwa jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw między innymi w takich
obszarach jak: nawiązywanie kontaktów biznesowych z niemieckimi oraz szwajcarskimi partnerami oraz wsparcie
członków BVMW na polskim rynku oraz za granicą. https://www.bvmw.de/service/sprachen/pl.html
BVMW-przedstawicielstwo w Polsce:
https://www.bvmw.de/auslandsvertretungen/auslandsbueros/polen/polen.html
BVMW-przedstawicielstwo w Szwajcarii:
https://www.bvmw.de/auslandsvertretungen/auslandsbueros/schweiz.html

DREBERIS Sp. z o.o.
Pomagamy w ekspansji na rynki
zagraniczne
DREBERIS jest międzynarodową firmą
doradczą z siedzibą w Dreźnie (Niemcy),
we Wrocławiu, w Pfäffikon (Szwajcaria)
oraz we Lwowie (Ukraina).
Od 1999 pokierowaliśmy już udaną
ekspansją ponad 1000 firm na ponad 30
rynkach zagranicznych w 50 sektorach,
głównie z i do Polski, Niemiec,
Szwajcarii.
www.dreberis.pl

Kontakt:
Łukasz Jankowski, DREBERIS Sp. z o.o., 50-010 Wrocław, ul. Podwale 62
Tel.: 71 344 82 01, E-Mail: lukasz.jankowski@dreberis.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szwajcaria i Niemcy - Dzień Doradczy
Zgłaszam swoją kandydaturę do udziału w bezpłatnej indywidualnej rozmowie doradczej na temat działalności
gospodarczej na rynku niemieckim lub/i szwajcarskim w dniu 10.07.2017 we Wrocławiu:
Imię i Nazwisko
Firma
Stanowisko
Rok założenia
Strona www

Liczba
zatrudnionych
Miejscowość

Tel.

Email

Proponowana godzina spotkania 10.07. (czas trwania: ok. 1 godzina): ……………………….

□ Proszę o opcję spotkania w formie wideokonferencji*
*opcja dla zainteresowanych firm spoza regionu Dolnego Śląska, data i czas do ustalenia indywidualnie

Tematy/kraj, które szczególnie nas interesują (pola obowiązkowe):

□ Niemcy □ Szwajcaria □ Inny kraj:
□ Dystrybucja za granicą □ Założenie spółki □ Poszukiwanie partnera biznesowego □ Inny temat:

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną zeskanowany na adres mailowy: lukasz.jankowski@dreberis.com lub
faksem na:

+48 71 344 82 01. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizator zastrzega sobie prawo wyboru firm kwalifikujących się

do udziału. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji terminów.

Miejsce, Data

Pieczątka firmowa

Podpis
Dziękujemy za przesłanie nam zgłoszenia do dnia 30.06.2017!

Kontakt:
Łukasz Jankowski, DREBERIS Sp. z o.o., 50-010 Wrocław, ul. Podwale 62
Tel.: 71 344 82 01, E-Mail: lukasz.jankowski@dreberis.com

