MISJA BIZNESOWA | SÃO PAULO, BRAZYLIA
20-25 października 2019
Od 2016 r., dwa razy w roku, Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) organizuje wielosektorowe misje biznesowe do
São Paulo w Brazylii, dla polskich przedsiębiorstw. Głównym celem Misji jest zapewnienie polskim uczestnikom
indywidualnych i szytych na miarę spotkań B2B z potencjalnymi brazylijskimi partnerami biznesowymi, zgodnymi z zadanym
przez polskich uczestników profilem. Dostarczamy też potrzebnej wiedzy na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne,
podatkowe, certyfikacyjne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów. Wierzymy, że dogłębne i
bezpośrednie poznanie rzeczywistości rynkowej kraju jest jedną z najważniejszych składowych przyszłego sukcesu.
Misja jest organizowana wspólnie z FecomercioSP, największą federacją handlu i usług w Brazylii, której członkowie
reprezentują ok. 10% PKB kraju. Jesteśmy przekonani, że lokalne wsparcie ze strony instytucji ściśle związanej z biznesem
oraz posiadającej uprzywilejowaną sieć kontaktów w São Paulo jest kluczowe dla najwyższej jakości Misji.
Wartość dodana Misji polega na skorzystaniu z naszej wiedzy, bogatego networkingu i wieloletniego doświadczenia, jak
również szytego na miarę wsparcia logistycznego na miejscu. Szczegóły na temat naszej metodologii, patrz sekcja Rejestracja.

DLACZEGO SÃO PAULO?
 42 mln mieszkańców w stanie São Paulo
→ największy ośrodek gospodarczoprzemysłowy na południowej półkuli;
 Generuje 33% PKB Brazylii;
 Skupia ponad 60% międzynarodowych
koncernów obecnych w Brazylii,
75% imprez targowych oraz 43%
sektora usługowego w kraju;
 60 centr handlowych, 4 lotniska,
największy terminal kontenerowy
w Ameryce Łacińskiej;
 Brazylia: 1,1% wzrost PKB w 2018 r.

UCZESTNIKOM MISJI GWARANTUJEMY

Intensywny
program 6-10
indywidualnych
spotkań B2B
w siedzibach firm
brazylijskich

Szyte na miarę
informacje
podatkowe, celne i
certyfikacyjne

Kontakty z lokalnymi
partnerami
instytucjonalnymi
oraz polskimi
firmami w Brazylii

NASZA OFERTA ZAPEWNIA
 Przelot w klasie ekonomicznej Warszawa/São Paulo/Warszawa
(business class – oddzielna oferta na żądanie);
 Transfery lotnisko / hotel / lotnisko;
 Pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu w centrum São Paulo, ze
śniadaniem;
 Ubezpieczenie podróżne;
 Umówienie 6-10 indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi
partnerami biznesowymi i klientami w São Paulo oraz okolicach;
 Ew. umówienie spotkań z lokalnymi instytucjami rządowymi;
 Organizację kolacji networkingowej z lokalnym środowiskiem
biznesowym oraz seminarium na temat specyfiki rynku;
 Lokalne wsparcie przedstawicieli PPCC i Fecomercio;
 Opieka przedstawiciela PPCC podczas trwania misji (w tym
niezbędne tłumaczenia);
 Wsparcie w follow-up po misji.

Informacje na temat
brazylijskiego
środowiska
biznesowego

Opiekę logistyczną
na miejscu w kraju
o odrębnej
strukturze
językowej i
społecznej

WSTĘPNA AGENDA
19.10
20.10
21.10

22.10
23.10
24.10
25.10

Wylot z Warszawy, Okęcie
Przylot do São Paulo, adaptacja czasowa
Briefing na temat spotkań B2B
Spotkania B2B
Seminarium na temat specyfiki prawnej,
podatkowo-celnej i certyfikacyjnej
Kolacja networkingowa z lokalnym
biznesem
Spotkania B2B
Spotkania B2B
Spotkania B2B (rano)
Wylot z São Paulo
Przylot do Warszawy

OFERTA NIE ZAPEWNIA
 Kosztów transportu na spotkania indywidualne (taxi, Uber);
 Kosztów wszelkich obiadów i kolacji;
 Ewentualnych kosztów tłumaczenia spotkań poza miastem São
Paulo (jeśli dotyczy).

KOSZT UDZIAŁU
3 695 EUR + VAT
3 495 EUR + VAT (członkowie PPCC)

REJESTRACJA: Aby zgłosić firmę do udziału w misji, wypełnij formularz dostępny tutaj. Decyzja o udziale maksymalnie do
31 sierpnia 2019. Ostateczny termin płatności za udział w misji do 6 września 2019. 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. Maksymalna ilość firm to 6, dla zachowania najlepszej jakości obsługi.

Aby dowiedzieć się więcej o Misji Biznesowej (metodologia, referencje), uprzejmie prosimy o kontakt:
Wojciech Baczyński, Dyrektor Generalny PPCC – wb@ppcc.pl, tel. kom: +48 696 760 925
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