Jak to działa?
Spotkanie sektora transportowego jest
wyjątkową okazją, gdyż zaplanowany
harmonogram rozmów pozwoli na
poznanie potencjalnego partnera
biznesowego.
1. Zarejestruj się i opisz profil swojej firmy na:
http://transport-and-logistics.b2bmatchmaking.com/p_index.php
2. Zarejestrowane firmy mogą wpisywać nazwiska kilku
reprezentantów w celu zwiększenia możliwości poszukiwania
partnerów
3. Przeglądaj katalog on-line i zidentyfikuj interesujących
partnerów
4. Poproś o indywidualne spotkanie z potencjalnym partnerem
współpracy w katalogu online
5. Odbierz swój tymczasowy harmonogram
i potwierdź/anuluj spotkanie
6. Odbierz swój osobisty program rozmów przed spotkaniem

Ostateczne terminy

24 kwietnia 2009 Rejestracja i przedstawienie profilu firmy
30 kwietnia 2009 Wybór firm do spotkań

Program spotkań

9.00 Rejestracja uczestników
9.45 Wprowadzenie
10.00 -12.00 30 minutowe spotkania kooperacyjne
12.00 -13.00 Lunch oraz prezentacja biznesowa na temat
systemów nawigacji transportu ładunków niebezpiecznych.
Przegląd obecnych systemów nawigacji skupionych na
bezpieczeństwie oraz ekonomii w logistyce.
13.00 – max. 18.00 30 min. spotkania kooperacyjne
Obowiązującym językiem jest język angielski.

Opłata za uczestnictwo w spotkaniu
brokerskim
Wstęp dla firm 100 EUR/osobę + 19% VAT.
Wstęp dla Uniwersytetów oraz osób towarzyszących
z firm – zredukowana do 70 EUR+ 19% VAT.
Opłata nie obejmuje wstępu na targi. Faktura VAT zostanie wysłana
pocztą. Do dnia 24 kwietnia 2009 r. można bezpłatnie wycofać
uczestnictwo w spotkaniu. W przypadku nie stawienia się na
spotkania pobrana kwota nie podlega zwrotowi.

Miejsce spotkań brokerskich
New Munich Trade Fair Centre, Hall B3, Conference Rooms B31/B32
podczas Międzynarodowych Targów Transport and Logistic 2009
(www.transportlogistic.de)

Jak się dostać na Targi Munich Trade
Fair Centre?
Transport publiczny: 20 min z centrum Monachium.
Mapa dojazdu znajduje się na stronie:
http://transport-and logistics.b2bmatchmaking.com/p_information.php

enterprise europe
Zakwaterowanie

Każdy z uczestników jest zobligowany zadbać o nocleg we własnym
ec.europa.eu/enterprise-europe-network
zakresie. Polecamy przewodnik po hotelach:
http://www.messehotelfuehrer.de/munich/international/fs/portal.cfm

Informacje na temat targów Transport&Logistic
http://www.transportlogistic.de/

Główny Organizator spotkań brokerskich:
EU Cooperation Unit of Bayern Innovativ GmbH
Enterprise Europe Network
Gewerbemusemusplatz 2
90403 Nürnberg
Fon: +49-911-20671-317
Fax: +49-911-20671-722
E-mail: zehnter@bayern-innovativ.de
www.bayern-innovativ.de
www.een-bayern-innovativ.de
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z ośrodkiem
Enterprise Europe Network Kalisz
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz,
tel.: 062 765 60 58, e-mail: een@kip.kalisz.pl

Komisja Europejska
DG Przedsiębiorstwa i Przemysł

Za treść dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.
Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych
w dokumencie. Poglądy wyrażone w publikacji nie odzwierciedlają oficjalnego
stanowiska Komisji Europejskiej.
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Spotkania brokerskie dla branży
Transport & Logistyka

Targ Transport & Logistic odbędą się w dniach 12 – 15 maja 2009 r.

Zakres działalności firm, które
wezmą udział w spotkaniu
brokerskim:
•
•
•
•
•
•

Przesyłki i transport pasażerski
Intralogistyka, systemy zarządzania
magazynem, auto ID, pakowanie
Telematyka, Nawigacja, e-business,
telekomunikacja
Technologie RFID
Satelity
Technologie lotnicze

Ośrodki Enterprise Europe Network chcą wykorzystać targi Transport
& Logistic jako scenę międzynarodowego spotkania brokerskiego
sektora transportowego. Spotkania brokerskie odbędą się w dniu
13 maja 2009 roku w salach B31 i B32 targów w Monachium.

Usługi Ośrodków Enterprise Europe Network
Mali i średni przedsiębiorcy prowadzą nieprzerwaną walkę
z konkurentami, którzy ciągle ulepszają produkty i obniżają ceny. To
właśnie technologia może dać im przewagę i pomoże być o krok dalej
niż konkurencja. Ale co jeśli technologia, którą potrzebują nie jest
osiągalna lokalnie lub jeśli brak im środków na wkroczenie na rynki
międzynarodowe z własną technologią? Mali i średni przedsiębiorcy
potrzebują pomocy, żeby móc korzystać z międzynarodowej wymiany
nowych technologii.

Więcej o sieci na:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Cel spotkania sektora transportowego

O spotkaniu brokerskim
Co dwa lata Targi Transport & Logistic
w Monachium przyciągają wybitnych gości,
zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem
a także badaniami i rozwojem sektora
transportowego. Uczestnictwo w targach jest
okazją odwiedzenia stanowisk projektantów
i producentów urządzeń dla branży transportowej.

Nowa zintegrowana sieć oferuje kompleksową obsługę małych
i średnich firm w Europie, które chcą poszerzać swoją działalność oraz
znaleźć odpowiedniego partnera.

Sieć Ośrodków Enterprise Europe Network utworzona została przez
Komisję Europejską w 2008 roku by wspomóc małe, zorientowane na
nowe technologie firmy, poprzez łączenie wiedzy, technologii i ludzi. Sieć
ta zbudowana jest na bazie dawnych Innovation Relay Centre i Euro Info
Centre. Ośrodki zapewniają małym firmom fachowe lokalne wsparcie,
pomagają korzystać z międzynarodowego technologicznego partnerstwa
lub poszukują organizacji zajmujących się nowymi technologiami.

Podczas spotkań brokerskich uczestnicy będą mieli okazję
zapoznania się i nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami
biznesowymi.

Kto powinien wziąć udział w spotkaniach?
Spotkanie brokerskie skierowane jest dla firm, instytutów
badawczych i uniwersytetów działających w sektorze transportowym,
zainteresowanych podjęciem współpracy międzynarodowej.

Dlaczego powinieneś uczestniczyć
w spotkaniu?
Spotkanie będzie okazją do:
• zapoznania się z nowymi i innowacyjnymi technologiami,
• dostępu do nowych rozwiązań dla dzisiejszych wyzwań,
• zapoczątkowania nowej współpracy technologicznej,
• spotkania międzynarodowych uczestników (łącznie
z wieloma znanymi niemieckimi firmami)
• dostępu do informacji na temat mechanizmów
finansujących UE.

