Spotkanie B2B z importerami
artykułów spożywczych w Tianjin
2016-02-19 15:38:05

2
WPHI w Pekinie pragnie zaprosić do udziału we współorganizowanym wydarzeniu handlowym, które odbędzie się
15 kwietnia 2016 r. w mieście Tianjin w Chinach. Celem spotkania będzie promocja Polski oraz pomoc w
nawiązaniu kontaktów i rozmów z importerami i dystrybutorami artykułów spożywczych w Tianjin.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Pekinie pragnie zaprosić do udziału we współorganizowanym
wydarzeniu handlowym, które odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. w mieście Tianjin w Chinach. Celem
spotkania będzie promocja Polski oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów i rozmów z importerami i
dystrybutorami artykułów spożywczych w Tianjin. W wydarzeniu, którego głównym organizatorem jest
oddział Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego (CCPIT) miasta Tianjin, wezmą przedstawiciele ambasad i
przedsiębiorstw (producenci i eksporterzy artykułów spożywczych) z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska,
Czechy, Słowacja i Węgry).

Zdaniem WPHI główne zalety z udziału w tym wydarzeniu to:
możliwość do nawiązania kontaktów z importerami artykułów spożywczych w m. Tianjin, które uznawane
jest za jedno z 6 najbogatszych chińskich miasta (tzw. Super City). Tianjin jest także jednym z głównych
chińskich portów i ważnym węzłem komunikacyjnym. W tak dużym mieście brakuje możliwości do
nawiązania kontaktów z miejscowymi importerami, gdyż w Tianjin organizowane są targi importowanej
żywności.
importerzy i dystrybutorzy strony chińskiej zostaną zaproszeni zgodnie z proﬁlem działalności uczestników
przez CCPIT Tianjin, główną organizację wspierającą rozwój handlu w tym mieście. Dodatkowo WPHI w
Pekinie weźmie udział w zapraszaniu gości
udział w spotkaniu przedstawicieli dyplomatycznych, co w chińskich realiach powoduje, że chińscy
importerzy chętniej przybywają na spotkanie, a wiarygodność ﬁrm uczestniczących w spotkaniu nie
wzbudza ich wątpliwości,
możliwość zaproponowania ﬁrm, które organizatorzy dodatkowo zaproszą na spotkanie, w celu pogłębiania
wcześniej rozpoczętych rozmów biznesowych,
bezpłatny udział w spotkaniu (uczestnicy zobowiązani będą pokryć koszty związane z
przelotem/przejazdem oraz zakwaterowaniem),
udział tłumaczy języka chińskiego,

W spotkaniach planowany jest także udział obecnych importerów i dystrybutorów artykułów spożywczych z
Polski. Robocza nazwa tego wydarzenia to „The 3rd CEEC Trade & Investment Seminar”. Godzina
rozpoczęcia i adres, gdzie wydarzenie będzie miało miejsce, zostaną potwierdzone w terminie późniejszym. W
załączeniu przesyłamy zdjęcie z jednej z poprzednich edycji tego wydarzenia.

Zgłoszenia mailowe zawierające dane uczestników z danymi kontaktowymi oraz opisem działalności ﬁrm i
produktów (najlepiej w j. chińskim, minimum w j. angielskim) prosimy wysyłać do Pana Artura Siejki, na adres
a.siejka@trade.gov.pl.
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