Szanowni Państwo,
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom firm z potencjałem eksportu polskich produktów
mleczarskich do Chin informujemy, że w ramach programu Mleczne Skarby Trade Milk
mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej, która odbędzie się
w terminie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r.
Ramowy program pobytu
Dzień 1
A. Przylot do Pekinu,
B. wizyty w siedzibach dwóch hipermarketów,
C. spotkanie informacyjne połączone z kolacją z przedstawicielem Dairy Association of
China, ekspertem Chinese Academy of Agricultural Sciences i przedstawicielem chińskiej
weterynarii.
Dzień 2
A. Seminarium informacyjne z lokalnym biznesem w Ambasadzie RP w Pekinie,
B. Spotkania w formule B2B uczestników misji z przedstawicielami firm chińskich,
C. Spotkania w Ambasadzie RP w Pekinie z mediami,
D. Wyjazd do Szanghaju.
Dzień 3
E. Spotkania informacyjne w konsulacie RP w Szanghaju, w których wezmą udział
przedstawiciele firm, importerzy i dystrybutorzy branży spożywczej,
F. Spotkania w formule B2B z przedstawicielami firm chińskich,
G. Spotkania w konsulacie RP w Szanghaju z mediami,
H. Wyjazd do Chengdu.
Dzień 4
A. Spotkania informacyjne i w formule B2B z lokalnym biznesem,
B. Zwiedzanie sklepów i ekspozycji produktów mlecznych,
C. Spotkania w konsulacie RP w Chengdu z mediami i zaproszonymi gośćmi.
Dzień 5
Wylot z Pekinu do Polski.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w misji
gospodarczej do Chin w terminie do dnia 13.09.2018 r. do godz. 10.00.
Informacje organizacyjne:
Organizator - Polska Izba Mleka pokrywa koszty przelotów i zakwaterowania.
Z udziału w zaproszeniu mogą skorzystać tylko te firmy, które posiadają potencjał
eksportowy polskich produktów mlecznych na rynek chiński.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, jedna firma = jedno miejsce.
Zgłoszenia i zapytania tylko drogą mailową na adres: sulowska@izbamleka.pl
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w misji, jeśli Zgłaszający nie zawrze
w określonym terminie umowy pisemnej z Organizatorem.
Zadanie sfinansowane jest z Funduszu Promocji Mleka.

