Otwarty nabór do 12.12.2018: Misja
biznesowa do Indii
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PAIH S.A. informuje, że możliwość udziału w misji biznesowej do Indii został rozszerzony również dla ﬁrm spoza
wcześniej rekomendowanych branż.
Misja biznesowa do Indii – otwarty nabór

PAIH S.A. informuje, że możliwość udziału w misji biznesowej do Indii została rozszerzona również dla ﬁrm spoza
wcześniej rekomendowanych branż. Termin zapisów został jednocześnie wydłużony do środy, 12 grudnia, do
godz. 14:00. Zostało kilka wolnych miejsc – o kwaliﬁkacji do udziału w misji decyduje kolejność zgłoszeń
przesłanych na adres e-mail: sandra.malgrab@paih.gov.pl z tytułem Vibrant Gujarat.

MISJA BIZNESOWA DO INDII - Vibrant Gujarat (18-20.01) oraz Vibrant Gujarat Trade Show (18-22.01)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza
polskie ﬁrmy do udziału w misji biznesowej do Indii i udziału w Vibrant Gujarat Summit 2019.
9. edycja szczytu Vibrant Gujarat odbędzie się w dn. 18-20.01.2019 w Gandhinagar, Gudźarat (lotnisko
Ahmedabad). Szczyt Vibrant Gujarat to spotkanie liderów biznesowych i politycznych organizowane co dwa lata
od 2003 r. z udziałem premiera Indii. Więcej informacji o wydarzeniu: https://vibrantgujarat.com/.

W dniach 18-20.01.2019 trwać będzie Szczyt Vibrant Gujarat, w trakcie którego odbywają się m.in.
seminaria, prezentacje krajów i spotkania B2B. Natomiast równolegle, w dn. 18-22.01, zapraszamy polskich
przedsiębiorców na Vibrant Gujarat Global Trade Show, czyli targi wystawiennicze.

W ramach udziału w wydarzeniu do dyspozycji polskich przedsiębiorców będzie m.in. stoisko narodowe o pow.
100 m2, na którym będzie można dokonać prezentacji oferty swojej ﬁrmy oraz odbędzie się seminarium
prezentujące potencjał polskiej gospodarki oraz ﬁrm biorących udział w wydarzeniu.
Ponadto, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Mumbaju planuje zorganizować 17.01 (w godzinach
popołudniowych) Konferencję i Spotkania B2B, w ramach których każda ﬁrma będzie miała możliwość
zaprezentować swoją ofertę, a także odbyć spotkania z przedsiębiorcami indyjskimi.
Organizatorzy pokrywają koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz zabudowy stoiska, organizacji
Konferencji i Spotkań B2B, transportu lokalnego. Koszty przelotu do Indii, zakwaterowania, ubezpieczenia, wizy,
ewentualnych tłumaczy, wyżywienia oraz koszty związane z pobytem w Indiach przedsiębiorcy ponoszą we
własnym zakresie.
PAIH S.A. zapewnia wsparcie logistyczne oraz informacyjne (uzyskanie wiz, rekomendacja lotów i hoteli) dla
uczestników misji. Więcej informacji na temat misji biznesowej do Indii znaleźć można na stronie
www.india.trade.gov.pl.
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Wszelkie pytania dotyczące misji prosimy kierować na adres sandra.malgrab@paih.gov.pl z tytułem Vibrant
Gujarat.
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