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P r z e w o d n i k p o Tr a d e
Point Poznań – systemie
ofertowo-informacyjnym

węzeł sieci. W systemie tym uczestniczy już ponad 90 państw,
które utworzyły ponad 120 Trade Point-ów.
W celu prezentacji korzyści jakie mogą osiągnąć firmy dzięki
wykorzystaniu systemu ofertowo-informacyjnego Trade Point
Poznań w bieżącej działalności, w pięciu kolejnych edycjach
„e-Faktów” przedstawiona zostanie szczegółowa charakte-
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Trade Point Poznań jest jednym z punktów Światowej Sieci Centrów Wspierania Handlu (Global Trade Point Network), zrzeszonych w Światowej Federacji Trade Point (World Trade Point Federation) i budowanych z inicjatywy UNCTAD (United Nations

• obsługi modułu ETO służącego do: przeglądania, zamieszczania oraz kojarzenia ofert handlowych;
• obsługi modułu katalogu GTDS służącego do przeglądania
oraz zamieszczania informacji o produktach i firmie;
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