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Konsultanci sieci Enterprise Europe Network zapraszają do udziału  

w bezpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców, w ramach cyklu Spotkań Środowych 

organizowanych przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości  

i Rozwoju sp. z o.o w Gliwicach. 
 

 

 „Jak odnieść sukces na rynku niemieckim? 

Niemiecki rynek MŚP z polskiej perspektywy oraz 

możliwości współpracy z niemieckimi organizacjami 

gospodarczymi” 
 

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2018r. w Gliwicach 
 

Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37,  

Budynek 4 „Maszynownia” sala 013 

 
 

PROGRAM SPOTKANIA 
8:45-9:00 Rejestracja uczestników 

9:00-9:30 

Prezentacja działań rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez 

Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
 

Sylwia Rudek-Matuszczak 

9:30-12:00 

1. Niemiecki rynek MŚP z polskiej perspektywy – Jak stawić mu czoła? 

 Analiza SWOT niemieckiego rynku z polskiej perspektywy 

 Jak zweryfikować sytuację finansową potencjalnego partnera niemieckiego? 

 Umowy z niemieckim partnerem 

o Dyscyplina płatnicza  w Niemczech 

o Różnice kulturowe a Best and Worst Practice  
 

2. Jak polskie firmy mogą wykorzystać niemieckie organizacje aby rozpocząć i 

prowadzić działalność w Niemczech? 

 Główne organizacje gospodarcze w Niemczech 

 Rola BVMW 
 

3. Jak innowacyjne firmy polskie mogą zostać częścią innowacyjnego systemu 

niemieckiego 

 Made in Poland – jaki jest tego wizerunek? 

 Rola klastrów 

 Wsparcie publiczne firm innowacyjnych 
 

4. Polsko-niemiecka inicjatywa BVMW Start-up-your-business  

 Program wspierający dla polskich firm innowacyjnych 

o Wspólne projekty badań międzynarodowych: 
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Rekrutacja trwa do dnia 23 kwietnia 2018 r. 
 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić korzystając 

z elektronicznego formularza zgłoszeniowego.  

 

O wzięciu udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu dla 

maksymalnie dwóch osób z jednej organizacji. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany terminu w przypadku 

nie zebrania się minimalnej liczby uczestników. 

Szczegółowych informacji udziela: 

Wojciech Michałowski, tel.: 32 339 31 53, e-mail: wmichalowski@gapr.pl  

Barbara Baron; tel.: 32 339 31 52, e-mail: bbaron@gapr.pl  

▪ aby pomóc polskim firmom w pozyskaniu partnera 

technicznego 

▪ aby pomóc polskim firmom w użyciu systemu wsparcia 

 Wsparcie polskich firm w tworzeniu współpracy z klastrami niemieckimi, 

uniwersytetami i instytucjami branżowymi 

 Aranżacja bezpośrednich spotkań polskich firm z potencjalnymi 

kontrahentami (członkami BVMW) > w celu ustalenia/weryfikacji oczekiwań 

rynkowych 

 Promocja w ramach BVMW > spotkania promocyjne w ramach BVMW, 

udział w seminariach, newsletter informacyjny  

 

Łukasz Jankowski, Kierownik Projektów Międzynarodowych, DREBERIS Sp. z o.o. 

12:00 

 

Indywidualne konsultacje 

https://goo.gl/forms/bo6DHYVSk0vtZJSU2
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