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Zarejestruj się już teraz na Szczyt
Inwestycyjny „Select USA”!
Każda firma znajdzie to, co pozwoli jej odnieść
sukces: kontakty, cenne informacje, wymagane
środki i rynek dla swoich wyrobów.
W trakcie Szczytu zostaną zaprezentowane
możliwości inwestycyjne w każdym zakątku Stanów
Zjednoczonych, a wysokiej rangi liderzy z kręgów
biznesowych i rządowych podzielą się obserwacjami
na temat najnowszych trendów w biznesie.

Formuła targów oraz kojarzenie partnerów online umożliwią bezpośrednie spotkania ze
specjalistami w dziedzinie biznesu i przedstawicielami władz oraz zapoznanie się z dostępnymi
zasobami i korzyściami.

Dlaczego warto wziąć Udział w Szczycie Inwestycyjnym w 2016 roku?
Czy chcesz podnieść rangę swojej firmy i konkurować globalnie?
300 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych to populacja niezwykle zróżnicowana,
rozsiana po całym kontynencie i poza nim. Nasz rynek konsumencki, siła robocza,
zaawansowana technologia i zasoby są ogromne i też zróżnicowane. Ta różnorodność oznacza,
że szanse mają niemal wszystkie firmy – od start-up’ów poprzez średnie firmy aż po firmy
międzynarodowe. Szczyt Inwestycyjny „Select USA” oferuje jedyny tak szeroki dostęp do tych
możliwości i to wszystko pod jednym dachem.
Jeśli chcesz rozpocząć lub rozszerzyć działalność w Stanach Zjednoczonych, „Select USA”
pomoże szybciej znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania i zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dowiedz się, jak, gdzie i dlaczego warto inwestować w Stanach
Zjednoczonych
Zaznacz w kalendarzu daty 19-21 czerwca 2016 roku. Szczyt Inwestycyjny odbędzie się w
Hotelu Hilton, Washington, DC.
Wejdź na www.SelectUSASummit.us by poznać więcej szczegółów i zarejestrować się.
Limit miejsc w trakcie ubiegłorocznej edycji Szczytu wyczerpał się bardzo szybko, nie zwlekaj
więc z rejestracją.
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Szczyt Inwestycyjny „Select USA” stwarza nowe szanse i możliwości
Prezydent Barack Obama, Sekretarz Handlu Penny
Pritzker oraz Skretarz Stanu John Kerry dali jasno do
zrozumienia, że Stany Zjednoczone gorąco zachęcają
inwestorów
zagranicznych
do
prowadzenia
działalności na naszym przyjaznym dla biznesu,
przejrzystym, stabilnym oraz otwartym rynku.

„Przesłanie dla przedsiębiorców na całym świecie
jest jasne: Ameryka jest otwarta dla biznesu. W
Departamencie Handlu zrobimy wszystko, by
zapewnić warunki, jakich firmy potrzebują do
inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy w
Stanach Zjednoczonych.”
– Penny Pritzker, Sekretarz Handlu USA

Program
• Program zawiera wiele informacji praktycznych o zasobach, narzędziach i przepisach.
O najnowszych trendach będą mówić liderzy biznesu i wysokiej rangi przedstawiciele
rządu.
• Kojarzenie partnerów online umożliwi otrzymanie informacji bezpośrednio od
specjalistów z dziedziny rozwoju biznesu i przedstawicieli władz, na temat dostępnych
środków i udogodnień.
• W trakcie targów będzie można zapoznać się z możliwościami inwestycyjnymi w
różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych – wszystko pod jednym dachem!
• „Select USA Academy” to część programu skierowana specjalnie dla osób, które
dopiero zamierzają inwestować.

Co wydarzyło się w ubiegłym
Roku?

Więcej informacji oraz
rejestracja

Entuzjazm, z jakim polskie środowisko
biznesowe przyjęło Szczyt Inwestycyjny
przekroczył
nasze
najśmielsze
oczekiwania - Polskę reprezentowało 20
osób z 12 firm. W tym roku ponownie
serdecznie zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych inwestowaniem w
USA.

Zarejestruj się na stronie
www.selectusasummit.us
Masz pytania dotyczące Szczytu?
E-mail: office.warsaw@trade.gov
Skontaktuj się z najbliższą ambasadą
lub konsulatem USA, by dowiedzieć
się, jak możemy pomóc w
przygotowaniach do Szczytu:
Tel. 22 625 43 74
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