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[1]
Z udziałem dyplomatów z państw azjatyckich odbędzie się 17 listopada 2017 roku
spotkanie biznesowe w Business Link Toruńskim Inkubatorze Technologicznym.
Organizatorami tego spotkania są Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora
Czesława Mojsiewicza oraz Gmina Miasta Toruń. Udział w nim zapowiedzieli JE Bakhrom Babaev –
ambasador Uzbekistanu w Polsce, Denis Yessentayev – radca handlowy ambasady Kazachstanu, Emil
Aghaahmadov – II sekretarz ambasady Azerbejdżanu oraz Li Chengyao – II sekretarz ds. handlowych
ambasady Chińskiej Republiki Ludowej. Gościć ich będą przedstawiciele władz miasta Torunia oraz
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2017 roku w godzinach 11:00-15:30 w Business Link
Toruńskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Łokietka 5.
Zapisów można dokonać do 12 listopada 2017 roku przez formularz online [2].
Warsztaty skierowane są do toruńskich przedsiębiorców z branży spożywczej, budowlanej,
medyczno-farmaceutycznej oraz metalowo-stalowej i turystycznej, zainteresowanych zwiększeniem
wiedzy i kompetencji oraz dokonaniem bardziej precyzyjnego szacunku kosztów i zysków współpracy
z partnerami wschodnimi, a także stworzenie przestrzeni do osobistego kontaktu z przedstawicielami
dyplomatycznymi dynamicznie rozwijających się państw. Podczas warsztatów zaprezentowane
zostaną możliwości, szanse i perspektywy, a także warunki współpracy handlowej i inwestycyjnej
polskich przedsiębiorców z Uzbekistanem, Kazachstanem, Azerbejdżanem oraz Chińską Republiką
Ludową. Przedstawiciele zaproszonych państw zaprezentują najważniejsze aspekty współpracy
gospodarczej i inwestycyjnej z partnerami z ich krajów, a także możliwości nawiązania relacji
partnerskich oraz programy wsparcia lub promocji współpracy bilateralnej z Polską. Dodatkowym
założeniem spotkania jest przygotowanie publikacji informacyjnej, w której przedstawione zostaną
treści omawiane na warsztatach, aby zwiększyć skalę oddziaływania i dotrzeć do tych toruńskich
przedsiębiorców, którzy nie będą mogli wziąć osobiście udziału w wydarzeniu. Prezentacji
dyplomatów będzie towarzyszył lunch networkingowy. Wsparcie merytoryczne przy wydarzeniu
zapewnia redakcja „Polish Political Science Yearbook", periodyku naukowego wydawanego przez
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Fundację Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza.
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