
 

MISJA GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO CHIN 

 

1/5 

 



 

MISJA GOSPODARCZA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO CHIN 

 

2/5 

 

 

 

 

 

MISJA GOSPODARCZA 

DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

DO CHIN 
 

Misji przewodniczyć będzie Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary 

Przybylski. 

 

Organizatorzy:  

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Zagraniczne Biuro Handlowe w Szanghaju 
 

Data: 27 MAJA - 3 CZERWCA 2018 r. 
 

Miejsce: Szanghaj, prowincja Anhui (Hefei) 

 

 

 

 

Do udziału w misji gospodarczej zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP zainteresowanych 

prezentacją firm i nawiązaniem kontaktów z partnerami na rynku chińskim. Szczególnie 

zachęcamy przedsiębiorców z następujących branż: spożywczej, fotowoltaicznej, produkcji 

pojazdów elektrycznych i turystycznej. 
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Opłata za misję jest uzależniona od wybranej opcji i obejmuje: 

 

 

 

 

A. OSOBISTE UCZESTNICTWO W MISJI GOSPODARCZEJ:  

- udział w forum gospodarczym, w tym prezentacja Państwa firmy, 

- udział w spotkaniach networkingowych z dedykowanymi przedsiębiorcami chińskimi, 

- bezpłatną opiekę tłumacza podczas spotkań biznesowych w Szanghaju i Hefei, 

- opiekę organizatorów podczas wizyty. 

 

B.  ZAOCZNE UCZESTNICTWO W MISJI GOSPODARCZEJ: 

- prezentacja oferty Państwa firmy podczas forum gospodarczego (na podstawie 

przygotowanej przez Państwa prezentacji), 

- nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami do mailowych/telefonicznych kontaktów, 

- przekazanie wizytówek i folderów Państwa firmy zainteresowanym przedsiębiorcom. 

 

 

 

 

 

 

 

OPCJA 1 

27.05-31.05.2018 

 
Udział w Forach gospodarczych w 

Szanghaju i Hefei (prowincja Anhui), 
biznesowe spotkania networkingowe 

 

  

OPCJA 2 

27.05.-03.06.2018 
 

Udział w Forach gospodarczych w 
Szanghaju i Hefei, biznesowe spotkania 
networkingowe oraz ukierunkowane na 
branżę turystyczną i energii odnawialnej 

spotkania networkingowe w południowej 
części prowincji Anhui w  Górach Żółtych 

(Huang Shan). 
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WARUNKI FINANSOWE 
Koszt uczestnictwa w programie: 

 

 

OPCJA 1 
(27.05-31.05) 

A.1. Osobiste uczestnictwo 

przedsiębiorców z 

województwa dolnośląskiego: 

A.3. Osobiste uczestnictwo 

przedsiębiorców spoza 

województwa dolnośląskiego: 

2170 zł brutto/osoba 2720 zł brutto/osoba 

B. 2.Zaoczne uczestnictwo 

przedsiębiorców z 

województwa dolnośląskiego: 

B.4.Zaoczne uczestnictwo 

przedsiębiorców spoza  

województwa dolnośląskiego: 

2720 zł brutto /firma 2970 zł brutto/firma 

OPCJA 2 
(27.05-03.06) 

A.1.Osobiste uczestnictwo 

przedsiębiorców z 

województwa dolnośląskiego: 

A.3.Osobiste uczestnictwo 

przedsiębiorców spoza 

województwa dolnośląskiego: 

2570 zł brutto/osoba 3150 zł brutto/osoba 

B.2. Zaoczne uczestnictwo 

przedsiębiorców z 

województwa dolnośląskiego: 

B.4.Zaoczne uczestnictwo 

przedsiębiorców spoza  

województwa dolnośląskiego: 

3150 zł brutto /firma 3370 zł brutto/firma 

 

Płatności należy dokonać na podstawie faktury VAT proforma do dnia 15 maja 2018 r. 

 

DODATKOWE KOSZTY UCZESTNICTWA 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów: 

- wizy,  

- przelotów i transportu na miejscu, 

- noclegów, 

- wyżywienia.  

 

Uczestnik misji zobowiązany jest do pokrycia wyżej wymienionych kosztów  

we własnym zakresie. 
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego 

pocztą elektroniczną na adres organizatora: katarzyna.kuliniak@dawg.pl; coie@dawg.pl  

w terminie do 25 kwietnia 2018r. 

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa  

w misji. W przypadku zgłoszenia w terminie wskazanym powyżej zostanie wystawiona jedna faktura 

VAT obejmująca całość płatności. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w misji Uczestnik wyraża zgodę 

na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po: 

15 maja 2018 r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo w misji. 

20 maja 2018 r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo w misji. 

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy,  po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, 

w przypadku nieuregulowania przez Uczestnika płatności w terminie do 15 maja 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach organizacji misję wspiera 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Szanghaju  

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

mailto:katarzyna.kuliniak@dawg.pl
mailto:coie@dawg.pl

