POLSKO-BAWARSKA PODRÓŻ STUDYJNO-KOOPERACYJNA
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ BAWARSKIE MINISTERSTWO GOSPODARKI

NOWOCZESNE MASZYNY I TECHNOLOGIE PRODUKCJI
DLA BRANŻY DRZEWNEJ
Monachium i okolice, 16-20 listopada 2020

 SPOTKANIA Z PRODUCENTAMI MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA
ORAZ MASZYN DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
 WARSZTATY POŚWIĘCONE TECHNOLOGII DRZEWNEJ I METODOM
PRODUKCJI
 NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MASZYN DO PRODUKCJI I
OBRÓBKI DREWNA, DOPASOWANE DO SPECYFIKI PRODUKCJI
PAŃSTWA FIRMY
 NOWE KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
 NA MIEJSCU ZAPEWNIAMY PAŃSTWU ZAKWATEROWANIE,
WYŻYWIENIE, TRANSPORT ORAZ WSPARCIE TŁUMACZA I
ORGANIZATORÓW

* źródło zdjęć: https://pixabay.com/

Nasi partnerzy:

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE
W imieniu Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
obejmującym podróż studyjno-warsztatową oraz m.in. wizyty u producentów maszyn do
produkcji i obróbki drewna w Bawarii - jednego z najsilniejszych gospodarczo regionów Niemiec i
Europy. Projekt jest finansowany przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki.
Zaprosznie jest skierowane do przedstawicieli firm zajmujących się przetwórstwem drewna,
stolarzy, architektów oraz generalnych wykonawców (specjalizujących się w projektowaniu oraz
budowie domów drewnianych). Przedmiotem wyjazdu jest transfer wiedzy i technologii z
zakresu nowoczesnych rozwiązań do produkcji drewna.
Udział w wyjeździe jest idealną okazją do bezpośredniego spotkania z nowymi dostawcami i
innymi partnerami biznesowymi z Niemiec.
W ramach podroży studyjno-kooperacyjnej i dzięki dofinansowaniu z programu ‘Bayern Fit For
Partnership’ zapewniamy Państwu:
 udział w zaplanowanym tygodniu pełnym spotkań z firmami niemieckimi oraz z Niemiecką
Izbą Rzemieślniczą, otwartych na współpracę polsko-niemiecką
 wizyty studyjne u wiodących producentów maszyn dla branży drzewnej (wizyty studyjne
zostaną zaplanowane w oparciu o Państwa potrzeby)
 dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w ramach warsztatów z zakresu sprzętu do
produkcji i obróbki drewna oraz komponentów do produkcji drewna


tłumaczenie podczas wszystkich spotkań będących częścią programu



zakwaterowanie w hotelach oraz wyżywienie



transport na wszystkie spotkania zaplanowane w programie



wsparcie na miejscu w nawiązaniu kontaktu z poznanymi firmami

Wszystkie koszty organizacji i elementy programu są finansowane z budżetu programu ‘Bayern
Fit For Partnership’, aby móc wziąć udział w wyjeździe, uczestnicy pokrywają jedynie część
kosztów swojego uczestnictwa - 85 € netto / dzień, czyli 425 € netto. Transport do i z
Monachium odbywa się we własnym zakresie.
Nasz polsko-niemiecki zespół organizatorów będzie obecny podczas całej podróży, aby ułatwić
Państwu nawiązanie współpracy z niemieckimi przedsiębiorcami. Więcej szczegółów dotyczących
warunków uczestnictwa oraz programu zamieszczamy dla Państwa na kolejnych stronach
niniejszej broszury.
W celu zgłoszenia swojego udziału niezbędne jest wypełnienie formularza na ostatniej stronie.
Zapraszamy!

PROGRAM TYGODNIA – PRZYKŁAD*
*program zostanie doprecyzowany na podstawie profilu działalności i potrzeb polskich uczestników

Poniedziałek,
16.11.2020

Wtorek,
17.11.2020

Środa,
18.11.2020
Czwartek,
19.11.2020

Piątek,
20.11.2020

·

Przyjazd polskich uczestników do Bawarii

·

Spotkanie informacyjne i prezentacja programu

·

Przedstawienie projektu referencyjnego zrealizowanego w branży drzewnej, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystanych technik produkcyjnych

·

Spotkanie z przedstawicielami Bawarskiej Izby Rzemieślniczej

·

Prezentacje i wykłady prowadzone przez wiodących producentów maszyn i technologii z Bawarii

·

Indywidualne polsko-niemieckie mini-targi branżowe

·

Wizyty firmowe u czołowych producentów maszyn i technologii z Bawarii (wizyty zostaną
zaplanowane w oparciu o potrzeby polskich uczestników)

·

Wizyty firmowe u czołowych producentów maszyn i technologii z Bawarii (wizyty zostaną
zaplanowane w oparciu o potrzeby polskich uczestników)

·

Wizyty firmowe u czołowych producentów maszyn i technologii z Bawarii (wizyty zostaną
zaplanowane w oparciu o potrzeby polskich uczestników)

·

Oficjalne zakończenie oraz pożegnanie uczestników przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki

* szczegółowy plan wizyty ustalimy w porozumieniu z Bawarskim Ministerstwem Gospodarki na podstawie wypełnionego
przez Państwa kwestionariusza, który pomoże nam lepiej poznać Państwa oczekiwania wobec przebiegu podróży.
Rekrutacja niemieckich uczestników nastąpi po ustaleniu listy zainteresowanych uczestników z Polski Ubiegający się o
uczestnictwo w projekcie będą na bieżąco informowani o programie podróży oraz profilach firm reprezentujących stronę
bawarską.

ORGANIZATORZY I KONTAKT Z NAMI

DREBERIS jest międzynarodową firmą doradczą z siedzibą w Dreźnie (Niemcy), we
Wrocławiu, Schwyz (Szwajcaria) i we Lwowie (Ukraina). Specjalizujemy się w
doradztwie strategicznym i w dziedzinie innowacyjnej internacjonalizacji dla
małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Istniejemy na rynku już 20 lat! Od tego czasu
pokierowaliśmy już udaną ekspansją ponad 1200 firm na nowe rynki zagraniczne w 50 branżach, w ponad 35
krajach na 6 kontynentach - głównie z i do Polski, Niemiec, Szwajcarii.
W ramach podróży do Bawarii nasz zespół we Wrocławiu i Dreźnie odpowiada za kontakt Państwem oraz
wsparciem podczas pobytu w Bawarii.

em&s GmbH z siedzibą w Bawarii jest naszym partnerem projektowym,
odpowiedzialnym za organizację spotkań z niemieckimi firmami oraz
przygotowaniem planu wyjazdy w oparciu o Państwa potrzeby i oczekiwania. em&s GmbH specjalizuje się w
internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz organizacji wydarzeń o tematyce międzynarodowej (wspólnie
zorganizowaliśmy już dwa wyjazdy dla polskich firm do Bawarii).

Osoba do kontaktu w Polsce:
Agnieszka Początek
Kierownik Projektów Międzynarodowych, DREBERIS Sp. z o.o.
Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
E-Mail: agnieszka.poczatek@dreberis.com
Tel: +48 571 802 988

Cieszymy się na kontakt z Państwem!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
W celu zgłoszenia swojego działu prosimy odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do
31.07.2020 na adres: agnieszka.poczatek@dreberis.com
Ilość miejsc ograniczona jest do 15
Aby plik wyświetlił się poprawnie potrzebują Państwo pogram Adobe Acrobat Reader https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html

Tak, chcę zgłosić swój udział w podróży studyjno-kooperacyjnej do Bawarii i proszę o kontakt prosimy o wypełnienie danych kontaktowych uczestników w polu dane kontaktowe

DANE KONTAKTOWE
Firma

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Telefon

Profil firmy

Liczba zatrudnionych

E-mail

Tematy, które chcieliby Państwo zgłębić w ramach udziału

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DREBERIS GmbH z siedzibą w Dreźnie, przy ul. Heinrich-Zille 2 w celach organizacji spotkań biznesowych oraz
zgłoszenia udziału w konferencji w ramach opisanego wyżej projektu.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do tre ści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia z bazy danych po zakończeniu projektu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji oczekiwanych przez
Państwa celów. Powierzone nam dane są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie w jakim zostały nam przez Państwa udostępnione.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis

Spośród zainteresowanych firm Bawarskie Ministerstwo Gospodarki zakwalifikuje do udziału 15 osób. Kryterium wyboru jest profil działalności firmy oraz oczekiwania uczestnika (określone w formularzu zgłoszeniowym).
W przeciągu kilku tygodni po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację o liście uczestników z Bawarii.
W przypadku dalszego zainteresowania rezerwację miejsca w projekcie gwarantuje opłacenie składki na wyjazd.
Programem objęte jest uczestnictwo jednej osoby z każdej zgłoszonej firmy (w przypadku kolejnego uczestnika niezbędne jest
pokrycie pełnych kosztów udziału w programie, jednak ilość takich miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność wpłat).

