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Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w Misji Gospodarczej do São Paulo w Brazylii, która
odbędzie się w dniach 14-19 października 2017 r. Misja to doskonała okazja, aby bezpośrednio ocenić możliwości
biznesowe w Brazylii i znaleźć potencjalnych partnerów na tamtejszym rynku.
Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w Misji Gospodarczej do São Paulo w Brazylii, która
będzie miała miejsce w terminie 14-19 października 2017 r.

Misja Gospodarcza PPCC do São Paulo to doskonała okazja, aby bezpośrednio ocenić możliwości biznesowe w
Brazylii dla Państwa ﬁrmy oraz znaleźć potencjalnych partnerów na tamtejszym rynku. To już trzeci raz, kiedy
PPCC organizuje misję gospodarczą do São Paulo w ciągu ostatnich 2 lat.

Misja Gospodarcza jest organizowana wspólnie z Portugalską Izbą Gospodarczą w São Paulo (POR), która okazała
się idealnym partnerem dla takich inicjatyw w 2016 i 2017 roku. PPCC jest przekonana, że lokalne wsparcie ze
strony instytucji ściśle związanej z biznesem portugalskojęzycznym oraz posiadającej uprzywilejowaną sieć
kontaktów w São Paulo jest kluczowe dla powodzenia misji.

Misja będzie mocno skoncentrowana na stronie B2B oraz indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi
partnerami, zgodnie z proﬁlem zadanym przez każdego z uczestników.

Ponadto, w programie misji będą spotkania nt. specyﬁki brazylijskiego prawa podatkowego, certyﬁkacji oraz
procedur. PPCC wierzy, że dogłębne poznanie rzeczywistości rynkowej kraju jest jedną z najważniejszych
składowych sukcesu.

Do kogo skierowana jest Misja Gospodarcza?
Wielosektorowa Misja Gospodarcza skierowana jest do wszystkich ﬁrm z siedzibą na terenie Polski planujących
rozpocząć bądź rozwijać swoją działalność na rynku brazylijskim bądź ﬁrm zainteresowanych nawiązaniem
pierwszych kontaktów na tym rynku.

Jakie są cele Misji Gospodarczej?
Celem Misji Gospodarczej jest zapoznanie uczestników z możliwościami biznesowymi rynku brazylijskiego oraz
umożliwienie nawiązania kontaktów z ważnymi podmiotami sektora biznesowego, a w szczególności:
informacja na temat środowiska biznesowego Brazylii i jego specyﬁki taryfowej i pozataryfowej;
indywidualne spotkania B2B ﬁrmami oraz przedsiębiorcami w São Paulo, zgodnie z proﬁlem zadanym
przez każdego z uczestników;
nawiązanie kontaktów z ważnymi instytucjonalnymi partnerami lokalnymi, wspierającymi inwestycje
zagraniczne w Brazylii;
nawiązanie kontaktu z Portugalską Izbą Gospodarczą w São Paulo;
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poznanie najważniejszych graczy na rynku, konkurencji oraz proﬁlu konsumentów;
nawiązanie kontaktów z przedstawicielami polskich i portugalskich ﬁrm na rynku brazylijskim.

Aby zgłosić ﬁrmę do udziału w misji, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem
maksymalnie do 4 września 2017 a jednocześnie o przesłanie prezentacji ﬁrmowej w j. angielskim w formacie
PDF lub PPT (max. 5 MB) do Pana Wojciecha Baczyńskiego, Dyrektora Generalnego PPCC, na adres: wb@ppcc.pl.
Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do odwołania misji w przypadku, w którym nie
zostanie zebrana minimalna liczba ﬁrm.

Kontakt z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą:
Wojciech Baczyński
Dyrektor Generalny PPCC
e-mail: wb@ppcc.pl
tel.: +48 696 760 925

Więcej informacji o wydarzeniu dostępne w załączonym zaproszeniu.
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