Misja gospodarcza do Chorwacji (Dubrownik)
10 - 12 maja 2016 r.
Krajowa Izba Gospodarcza, zaprasza do udziału w Misji gospodarczej do Chorwacji w dniach 10-12 maja
2016 r. z okazji V Forum Regionów Polski i Chorwacji w Dubrowniku, pod patronatem honorowym Pani
Prezydent Republiki Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović oraz Marszałka Senatu RP Pana Stanisława
Karczewskiego. Misja biznesu będzie towarzyszyła wizycie Marszałka Senatu RP w Dubrowniku.
Program pobytu w Dubrowniku jest przygotowywany wspólnie z Chorwacką Izbą Gospodarczą, Ambasadą
Chorwacji w Polsce oraz WPHI Ambasady RP w Zagrzebiu. Będzie on kontynuacją rozmów
przeprowadzonych podczas Forum Biznesu Polska-Chorwacja, które odbyło się w KIG 28 stycznia 2016 r.
z udziałem Prezydentów Polski i Chorwacji oraz przedsiębiorców z obydwu krajów.
Program pobytu misji gospodarczej w Dubrowniku przewiduje m.in.:
-udział w V Forum Regionów Polski i Chorwacji z udziałem przedstawicieli ministerstw, agencji rozwoju,
lokalnych organizacji samorządowych oraz biznesu chorwackiego w dniu 11 maja
-udział w chorwacko-polskim forum biznesu, które otworzy Marszałek Senatu RP oraz sesji spotkań B2B z
zaproszonymi chorwackimi partnerami w dniu 12 maja
Polska pod względem wartości eksportu na rynek chorwacki zajmuje wysoką, 8 pozycję wśród partnerów
gospodarczych Chorwacji z całego świata. W strukturze eksportu do Chorwacji dominują artykuły rolnospożywcze i wyroby przemysłu elektromaszynowego oraz wyroby przemysłu chemicznego i tzw. wyroby
różne, głównie meble. Istotną pozycją eksportu są także samochody osobowe i ciężarowe, opony oraz
części i akcesoria samochodowe. Pomyślnie rozwijające się relacje polityczno-gospodarcze, wzrost
wymiany gospodarczej w ostatnich latach otwierają dzisiaj drzwi do kontaktów gospodarczych dla polskich
i chorwackich firm, na wielu płaszczyznach, m.in. w dziedzinie energetycznej, infrastruktury transportowej
i informacyjnej, ochrony środowiska.
Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej i Forum Biznesu Chorwacja – Polska w Dubrowniku.
Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów i przeprowadzenia indywidualnych rozmów
handlowych

z

przedstawicielami

chorwackich

firm

zainteresowanych

wspólpracą

gospodarczą

z przedsiębiorstwami z Polski.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 kwietnia 2016r.
Formularz rejestracyjny
Dalsze szczegóły dotyczące wyjazdu (w tym koszty uczestnictwa) przekażemy Państwu po ustaleniach
z chorwackimi współorganizatorami.

Kontakt:
Elżbieta Wojtas, Biuro Współpracy z Zagranica KIG
ewojtas@kig.pl Tel +48 22 63 09 752
Agnieszka Salamończyk
asalamonczyk@kig.pl Tel +48 22 63 09 773

