Projekt współfinansowany ze środków rządowych Landu Brandenburgii
SIEĆ BIZNESOWA BRANDENBURGIA/POLSKA
Zaproponowała nieodpłatne usługi doradcze dla sektora MŚP
Od 1 maja 2011 rynek naszego zachodniego sąsiada staje się otwarty dla obywateli polskich i
zniesione zostały ograniczenia określone w Traktacie Akcesyjnym, obowiązujące w tzw. okresie
przejściowym trwającym 7 lat. Rynek niemiecki jest z punktu widzenia polskich przedsiębiorców bardzo
atrakcyjny. Stopień znajomości lokalnych uwarunkowań, przepisów i możliwości pomocy może przesądzić
o sukcesie danej firmy na tym rynku.
Jak z sukcesem wejść na rynek niemiecki, znaleźć partnera biznesowego lub zdobyć nowy rynek
zbytu?
Wystarczy zgłosić się do nas, wypełnić ankietę, zakwalifikować się do projektu aby efektywnie
wykorzystać możliwość skorzystania z nieodpłatnego doradztwa, które wynosić będzie maksymalnie
20 godzin pracy na przedsiębiorstwo w ramach tego projektu możecie Państwo liczyć na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analizę klienta z ustaleniem dokładnej linii doradztwa
przeprowadzenie indywidualnego i nieodpłatnego doradztwa, które wynosić będzie
maksymalnie 20 godzin pracy na przedsiębiorstwo
przekazanie wyników doradztwa (możliwe w dwóch językach) w formie pisemnej i cyfrowej
zbieranie informacji o rynku na którym dana firma chce działać ( jego wielkość, możliwość
rozwoju, struktura itp.)
poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych
wspieranie już istniejących kontaktów biznesowych i ich rozszerzanie
pozyskiwanie istotnych informacji dla przedsiębiorstw oraz organizowanie kontaktów
biznesowych wraz z tłumaczeniem
praktyczna pomoc w trakcie osiedlania przedstawicielstw firm w Brandenburgii i Polsce
finansowe środki wsparcia

Jest to projekt w całości finansowany przez Kraj Związkowy Brandenburgia oraz Brandenburskie
Sparkassen (kasy oszczędnościowe).
Spotkanie ma na celu przybliżenie sytuacji polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim oraz
przedstawienie możliwości skorzystania z różnych instrumentów wsparcia, tj. dotacji, pomocy doradczej,
pomocy w poszukiwaniu partnera biznesowego oraz wykwalifikowanej kadry, zabezpieczeń kontraktów
eksportowych. Współpraca polskich firm z partnerami z krajów UE intensyfikuje się w ostatnich latach, a
oferowane formy pomocy powinny Państwu ułatwić rozpoczynanie i rozwijanie działalności w obszarze
rynku wewnętrznego UE.
Pozostaję z poważaniem
Elżbieta Mikiciuk
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