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MISJA BIZNESOWA 

LIZBONA - PORTUGALIA
  13-17 MARCA 2023 



Zapraszamy do wzięcia udziału w
misji biznesowej organizowanej
przez Polsko-Portugalską Izbę
Gospodarczą (PPCC) przy
wsparciu naszego lokalnego
partnera, Portugalskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej (CCIP).
Celem misji jest zapewnienie
polskim uczestnikom
indywidualnych spotkań B2B z
potencjalnymi portugalskimi
partnerami biznesowymi, w ich
siedzibach, zgodnymi z zadanym
przez polskich uczestników
profilem pożądanych spotkań
(brief, vide formularz 
zgłoszeniowy na dole oferty).

Wierzymy, że dogłębne i
bezpośrednie poznanie
rzeczywistości rynkowej kraju jest
jedną z najważniejszych składowych
przyszłego sukcesu. Misja jest
organizowana wspólnie z
Portugalską Izbą Przemysłowo-
Handlową (CCIP), prywatnym
proaktywnym stowarzyszeniem
biznesowym o rozległej sieci
kontaktów, wspierającym firmy
nieprzerwanie od 1834 roku.

CCIP wspiera i promuje rozwój
swoich członków zarówno w kraju jak
i na poziomie międzynarodowym.
Jest również instytucją łączącą
sektor małych i średnich
przedsiębiorstw z dużymi graczami. 

Brama do 260
milionowego
rynku krajów
portugalsko-
języcznych.

 

PKB 2022 -
5,8%

(prognoza
OECD

Economic
Survey of
Portugal)

 

Lizbona to
rankingowo 

top 10 miasto z
najlepszą

jakością życia
na świecie (The

Monocle w
2021).

 
 
 

NASZA METODOLOGIA
 

Strategiczna
lokalizacja

między Europą,
Afryką i Ameryką.

Najbardziej
wysuniętym na

zachód punktem
Europy jest

przylądek Cabo
da Roca,

położony w
gminie Sintra.

 
WYBIERZ PORTUGALIĘ JAKO NASTĘPNEGO 

PARTNERA BIZNESOWEGO:
 

Dostarczamy też potrzebnej
wiedzy na temat specyfiki rynku
(uwarunkowania prawne i
proceduralne), najważniejszych
graczy, konkurencji oraz profilu
konsumentów.

ORGANIZATOR



13/03

16/03

17/03

14/03 Spotkania B2B 

15/03

Spotkania B2B 

ul. Puławska 14, 02-512 Warsawza

4 6

2750€ + VAT
(Członkowie

PPCC)

Opłacenie
kosztu udziału

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o
tej misji biznesowej, prosimy o kontakt:

 
 
 
 

 
 

 wb@ppcc.pl  
+48 696 760 925

2 3
Wyślij nam

prezentację
Twojej firmy w

języku
angielskim

5

7

5-7
indywidualnych
spotkań B2B w
siedzibach firm
portugalskich

Wylot z Warszawy
przylot do Lizbony

Spotkania B2B. 
Kolacja networkingowa
z lokalnym biznesem

Transfer na lotnisko.
Wylot z Lizbony. Przylot
do Warszawy

Analiza
zasadności

udziału
(PPCC)

 

Kontakt ze strony
PPCC w celu

finalnego
potwierdzenia

zainteresowania
 

Agenda
spotkań

 

Podróż i realizacja spotkań biznesowych

2950€ + VAT

W związku z możliwą fluktuacją cen,
szczególnie w zakresie kosztów

biletów lotniczych, PPCC zastrzega
sobie prawo do korekty ostatecznej

ceny Misji w przypadku
nieoczekiwanych wzrostów cen.

PPCC gwarantuje, że kwoty te nigdy
nie przekroczą dodatkowo 250 euro

za osobę.

Wojciech Baczyński, Dyrektor Generalny
Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej

 

Wsparcie oraz
obecność

przedstawiciela
PPCC podczas
trwania misji

 

*Koszt udziału drugiej osoby jest niższy – prosimy o
kontakt z Organizatorem. Faktury mogą zostać

wystawione jako ekwiwalent w PLN.
 

NASZA OFERTA ZAPEWNIA

Wsparcie w follow-
up po misji

Lokalne wsparcie
przedstawicieli

PPCC i CCIP
 

Przelot w klasie ekonomicznej
Warszawa-Lizbona-Warszawa.
Transfery lotnisko-hotel-lotnisko

Pobyt w 4-
gwiazdkowym hotelu

w Lizbonie ze
śniadaniem

 

Umówienie 5-7
indywidualnych spotkań B2B z

potencjalnymi partnerami
biznesowymi i klientami

 

Ew. umówienie
spotkań z lokalnymi

instytucjami
rządowymi

Wsparcie oraz obecność
przedstawiciela PPCC podczas
trwania misji (w tym niezbędne

tłumaczenia)
 

Oferta nie zapewnia: Kosztów transportu na spotkania indywidualne (Taxi, Uber, pociąg), kosztów wszelkich obiadów i kolacji.
 

UCZESTNIKOM MISJI
GWARANTUJEMY

 

Kontakty z
lokalnymi

partnerami
instytucjonalnymi

Zapoznanie z
portugalskim
środowiskiem
biznesowym

 

KOSZT UDZIAŁUAGENDA KROK PO KROKU

1
Rejestracja

wstępna
za  pomocą

formularza do
30 grudnia

 

REJESTRACJA 
 

Aby zgłosić firmę do udziału w misji, wypełnij formularz dostępny tutaj.
Finalna decyzja o udziale maksymalnie do 10 stycznia 2023.
Ostateczny termin płatności za udział w misji do do 13 stycznia 2023.
Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału
firmy w misji. Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza zastrzega sobie
prawo do odwołania misji, jeśli nie zostanie zebrana minimalna ilość
uczestników lub z powodu sytuacji pandemicznej. Maksymalna ilość
firm to 6, dla zachowania najlepszej jakości obsługi. 

info@ppcc.pl +48 22 400 7660 www.ppcc.pl
Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza

mailto:wb@ppcc.pl
https://forms.gle/L461jYuX2Knj6pmVA
https://forms.gle/L461jYuX2Knj6pmVA

