CYKL WEBINARIÓW Szanse dla przedsiębiorstw we wschodniej Brandenburgii

“MOŻLIWOŚCI ROZWOJU BIZNESU W NIEMIECKIM REGIONIE
STOŁECZNYM BERLIN-BRANDENBURGIA – NA STYKU RYNKÓW
EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ”
Szanowni Państwo,
naszą misją jest wskazywanie aktualnych szans rynkowych i perspektyw rozwoju w polskoniemieckim regionie gospodarczym oraz doradzanie Państwu w zakresie projektów inwestycyjnych
i rozwojowych w tym regionie. Jako Business Location Network (BLN) jesteśmy siecią instytucji
wspierających przedsiębiorczość, samorządów lokalnych oraz Izby Przemysłowo-Handlowej
regionu wschodniej Brandenburgii. Wspieramy przedsiębiorstwa, inwestorów oraz multiplikatorów
w pozyskiwaniu oraz ekspansji na rynku niemieckiego regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia i
zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów na temat ekspansji na
rynek niemiecki. Przy współpracy z „Departamentem Gospodarki, Wielkopolska Trade Office,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” cieszymy się na Państwa aktywny
udział!
Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o perspektywach
rozwojowych w polsko-niemieckim regionie gospodarczym. Program cyklu webinariów koncentruje
się na szerokim spektrum praktycznych informacji - zarówno dla polskich firm już działających na
rynku i planujących ekspansję zagraniczną, jak i dla osób, które dopiero myślą o założeniu
działalności gospodarczej w Niemczech. Dowiedzą się Państwo więcej o atrakcyjnych warunkach
inwestycyjnych w regionie wschodniej Brandenburgii, możliwościach rozwoju biznesu w branży
logistycznej i e-commerce, możliwościach finansowania i aspektach prawnych oraz o praktycznych
istotnych tematach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Niemczech, także z
uwzględnieniem aktualnych zagadnień, takich jak COVID-19:

•

„SZANSE DLA POLSKICH FIRM W NIEMIECKIM REGIONIE STOŁECZNYM PREZENTACJA POLSKO-NIEMIECKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO”

•

„LOGISTYKA ORAZ E-COMMERCE NA STYKU RYNKÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I
WSCHODNIEJ – PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU WE WSCHODNIEJ
BRANDENBURGII”

•

“WEJŚCIE NA RYNEK REGIONALNY I ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED KRYZYSEM W
CZASACH PANDEMII”

Organizacja:

Wsparcie:

CYKL WEBINARIÓW Szanse dla przedsiębiorstw we wschodniej Brandenburgii

WEBINARIUM 1: „SZANSE DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W
NIEMIECKIM REGIONIE STOŁECZNYM”
DATA: 28.04.2021 GODZINA: 10:00
Poruszane tematy:
• Region stołeczny Berlin-Brandenburgia i możliwości rozwoju biznesu w polsko-niemieckim
obszarze gospodarczym
• Prawne aspekty zakładania przedsiębiorstwa w Niemczech
• Programy finansowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie wschodniej Brandenburgii
Godzina

10:00

Agenda
Powitanie i przedstawienie prelegentów
Pan Jacek Bogusławski | Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
oraz
Pani Agata Riehm | Agencja Wspierania Przedsiębiorczości Kraju Związkowego
Brandenburgia (WFBB)

10:05

Możliwości rozwoju biznesu i inwestowania w regionie wschodniej
Brandenburgii

10:25

Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej

10:45

Sukcesja przedsiębiorstwa

11:05

Q&A

Pan Maciej Monkosa | Agencja Wspierania Przedsiębiorczości Kraju Związkowego
Brandenburgia (WFBB)
do uzgodnienia | IPH Wschodnia Brandenburgia (IHK Ostbrandenburg)
Pan dr. Strasser | IPH Wschodnia Brandenburgia (IHK Ostbrandenburg)

Planowanie i organizacja:
Webinaria będą prowadzone w formie spotkań on-line na żywo za pośrednictwem platformy Zoom
w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem. Każde webinarium zgodnie z planem trwać będzie
około 1-1,5 godziny. Uczestnicy powinni zarejestrować się za pośrednictwem ICOB, pani Irina Kania
kania@icob.de, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail do kontaktu, tytuł webinarium oraz
(jeśli dotyczy) nazwę i profil działalności firmy. Po dokonaniu rejestracji otrzymuje się bezpośredni
link dostępu do udziału. Zapewniony jest czat i możliwość zadawania pytań on-line.

Organizacja:

Wsparcie:

CYKL WEBINARIÓW Szanse dla przedsiębiorstw we wschodniej Brandenburgii

WEBINARIUM 2: “LOGISTYKA ORAZ E-COMMERCE NA STYKU
RYNKÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ”
DATA: 11.05.2021 GODZINA: 10:00

Drugie webinarium poświęcone będzie możliwościom rozwoju biznesu w regionie wschodniej
Brandenburgii, przede wszystkim w sektorze usług, logistyki i dystrybucji oraz e-commerce.
Poruszane zagadnienia:
• Strategiczna lokalizacja Frankfurtu nad Odrą w Europie jako węzła logistycznego
• Nowoczesna infrastruktura logistyczna oraz nieruchomości i obiekty magazynowe,
logistyczne i produkcyjne
• Best practice, czyli doświadczenia lokalnych polskich przedsiębiorców z branży logistycznej
i e-commerce na rynku niemieckim
Godzina

10:00

10:05

Agenda
Powitanie i przedstawienie prelegentów
Pan Jacek Bogusławski | Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
oraz
Pani Agata Riehm | Agencja Wspierania Przedsiębiorczości Kraju Związkowego
Brandenburgia (WFBB)

Wschodnia Brandenburgia lokalizacja logistyczna dla regionalnych
spedytorów i międzynarodowych dostawców
Pan Christopher Nüßlein | Investor Center Ostbrandenburg GmbH

10:25

Transgraniczny e-commerce w polsko-niemieckim podwójnym regionie
Do uzgodnienia | M.B.B. Logistics Sp. z o.o. / SOFI GmbH

10:45

Terminal Frankfurt nad Odrą: Oferta intermodalna na zapleczu portów
morskich i na Jedwabnym Szlaku

11:05

Q&A

Pan Bernd Meewes, Marek Poznański | PCC Intermodal GmbH

Planowanie i organizacja:
Webinaria będą prowadzone w formie spotkań on-line na żywo za pośrednictwem platformy Zoom
w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem. Każde webinarium zgodnie z planem trwać będzie
około 1-1,5 godziny. Uczestnicy powinni zarejestrować się za pośrednictwem ICOB, pani Irina Kania
kania@icob.de, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail do kontaktu, tytuł webinarium oraz
(jeśli dotyczy) nazwę i profil działalności firmy. Po dokonaniu rejestracji otrzymuje się bezpośredni
link dostępu do udziału. Zapewniony jest czat i możliwość zadawania pytań on-line.

Organizacja:

Wsparcie:

CYKL WEBINARIÓW Szanse dla przedsiębiorstw we wschodniej Brandenburgii

WEBINARIUM 3: “WEJŚCIE NA RYNEK REGIONALNY I
ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED KRYZYSEM W CZASACH PANDEMII”
DATA: 26.05.2021 GODZINA: 10:00

Na trzecim webinarium poinformujemy Państwa o tendencjach i możliwościach wejścia na rynek
oraz o prowadzeniu firmy w czasie pandemii. Bardziej szczegółowo zajmiemy się następującymi
tematami:
• Wejście na rynek regionalny i zabezpieczenie przed kryzysem
• Prowadzenie i cyfryzacja przedsiębiorstwa w czasach kryzysu
Godzina

Organizacja:

Agenda w trakcie przygotowywania

Wsparcie:

