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Zapraszamy polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnych
webinariach: "Sektor spożywczy na Półwyspie Iberyjskim w dobie
pandemii COVID-19. Ryzyka i szanse dla polskich przedsiębiorców" oraz
"Górnictwo w Australii - szanse dla polskich producentów maszyn i
urządzeń, specyfika branży i porównanie technologii".
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Webinarium "Sektor spożywczy na Półwyspie Iberyjskim w
dobie pandemii COVID-19. Ryzyka i szanse dla polskich
przedsiębiorców"

Działasz w branży rolno-spożywczej? Chcesz wiedzieć, co musisz zrobić, żeby Twój
produkt trafił na hiszpańskie i portugalskie półki? Weź udział w webinarium!
Kierownicy z Zagranicznych Biur Handlowych w Hiszpanii oraz Portugalii i zaproszeni
przez nich eksperci:

opowiedzą o specyfice sektora spożywczego na Półwyspie Iberyjskim,
wskażą, po jakie produkty najchętniej sięgają konsumenci i jaką
popularnością cieszą się polskie marki,
omówią perspektywy współpracy z sieciami handlowymi w dobie pandemii
koronawirusa COVID-19,
a przede wszystkim przedstawią cały proces zakupowy jaki firma musi
przejść, zanim jej produkt trafi na hiszpańskie i portugalskie półki.

kiedy: 27 maja o godz. 11.00 czasu polskiego (CET).

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim.

szczegóły: https://www.paih.gov.pl/webinarium-
sektor_spozywczy_na_Polwyspie_Iberyjskim

 

 

Webinarium "Górnictwo w Australii - szanse dla polskich producentów
maszyn i urządzeń, specyfika branży i porównanie technologii"
 Działasz w branży górniczej i chcesz rozwinąć biznes za granicą? Weź udział w
naszym webinarium i przekonaj się, że warto wejść na rynek australijski! Zarówno
polska, jak i australijska gospodarka w dużej mierze opierają się na górnictwie.
Istnieje jednak wiele różnic w prowadzeniu działalności, regulacjach prawnych i
kulturze biznesowej, a także w technologii. Eksperci przedstawią specyfikę
australijskiego górnictwa, ze szczególną koncentracją na maszynach i urządzeniach
dla górnictwa węglowego, a także:

zaprezentują skuteczne metody wejścia na rynek w oparciu o konkretne
przykłady,
opowiedzą o różnicach technologicznych i regulacjach prawnych,
przedstawią obecną sytuacją na rynku w obliczu pandemii.

kiedy: 28 maja o godz. 11.00 czasu polskiego (CET).

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim.
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szczegóły: https://www.paih.gov.pl/webinarium-gornictwo_w_Australii

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 26 maja br. Udział w
wydarzeniach jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zakończenia przyjmowania aplikacji.
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