
 

 

 

 

 
 

 

SESJA KONTAKTÓW KOOPERACYJNYCH  

MIĘDZY UE A CHINAMI 

w ramach Wystawy Światowej EXPO 2015 

9-10 czerwca 2015, Mediolan, Włochy  
 

http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net/ 
 

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza firmy oraz klastry z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, 

biotechnologii i dziedzictwa kulinarnego, producentów loklanej tradycyjnej żywnosci  do udziału w spotkaniach 

B2B oraz konferencji poświeconej współpracy firm europejskich z Chinami podczas EXPO 2015 w 

Mediolanie. 

 

Wydarzenie to ma na celu uzyskanie informacji na temat narzędzi Komisji Europejskiej  mających za zadanie 

wspieranie przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) oraz kontaktów gospodarczych pomiędzy Europą a 

Chinami. Podczas sesji B2B będą Państwo mieli możliwość spotkania z przedsiębiorcami z Chin i Europy w 

celu omówienia i nawiązania konkretnych projektów dotyczących współpracy gospodarczej, transferu 

technologii i badań.  

Uczestnicząc w wydarzeniu, uzyskają Państwo nowe kontakty z przedsiębiorstwami, klastrami oraz 

organizacjami i instytucjami w sektorach związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, a także zyskają 

Państwo szanse i możliwości współpracy z nowymi partnerami. 

 

Wstępny program wydarzenia  

 

9 czerwca (wtorek) 

9.00-13.00  Konferencja: Przedstawienie możliwości współpracy gospodarczej  

pomiędzy UE a Chinami 

14.00-17.30    Spotkania B2B  

 

10 czerwca (środa) 

10.00-13.30    Spotkania B2B  

14.00-18.00  Zwiedzanie z przewodnikiem terenów Expo (opcjonalnie) 

 

11 czerwca (czwartek) Wizyta w Parmie: wizyty oraz spotkania z miejscowymi 

przedsiębiorstwami z sektora rolno-spożywczego (opcjonalne i 

zarezerwowane tylko dla wybranych przedsiębiorstw)  

Organizator: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Parmy 

Lokalizacja 

Konferencja i spotkania B2B odbędą się w Palazzo delle Stelline w centrum Mediolanu. Adres: Corso 

Magenta 61, Mediolan 

 

 

http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net/


 

Uczestnicy sesji kooperacyjnej 

● MŚP oraz duże przedsiębiorstwa 

● Klastry 

● Ośrodki badawcze 

● Organizacje i instytucje świadczące usługi dla biznesu  

 

Sektory reprezentowane na spotkaniach B2B  

● Produkcja rolno-spożywcza 

● Twórczość, dziedzictwo kulturowe oraz  tradycyjna żywność  

● Zastosowanie systemów zarządzania przestrzenią w rolnictwie oraz gospodarce przestrzennej  

● Biotechnologia  

● Turystyka kulinarna i winiarska  

● Inne związane z tematem przewodnim wydarzenia  

 

Rejestracja na konferencję i/lub spotkania B2B na stronie internetowej www.euexpo2015-china.talkb2b.net 

 

Terminy 

6 kwietnia - 29 maja 2015  Rejestracja na konferencję  

 

6 kwietnia - 22 maja 2015 Rejestracja na spotkania B2B. uczestnicy w formularzu 

rejestracyjnym on line określają profil działalności oraz rodzaj 

współpracy z partnerami. Przygotowany profil zostanie potwierdzony 

przez organizatorów i opublikowany oraz będzie promowany. przez 

wszystkich partnerów wydarzenia  

 

25 - 29 maja 2015 Wybór i rezerwacja spotkań B2B.z katalogu on line zarejestrowani 

uczestnicy dokonają  wyboru odpowiednich firm  pod kątem 

zaaranżowania spotkań B2B pośród zrejestrowanych firm z Europy i 

Chin  

 

1 - 8 czerwca 2015 Dostarczenie potwierdzonego harmonogramu spotkań B2B 

 

9 - 10 czerwca 2015   sesja kontaktów między UE a Chinami 

 

10 czerwca - 14 października 2015 Follow up kontaktów 

 

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. 
 

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny.  

 

INFORMACJE  

Informacje można uzyskać po wysłaniu wiadomości na adres ewojtas@kig.pl’ asalamonczyk@kig.pl a także 

odwiedzając stronę www.euexpo2015.talkb2b.net i www.euexpo2015-china.talkb2b.net 

 

ORGANIZATORZY 

Przy organizacji wydarzenia Komisję Europejską wspiera Konsorcjum Europejskie. Na czele konsorcjum stoi 

Specjalna Agencja ds. Promocji w Mediolańskiej Izbie Handlowej, a w skład konsorcjum wchodzą Europejski 

Związek Izb Przemysłu i Handlu (Eurochambres) oraz Izby Gospodarcze Hiszpanii, Polski, Paryża, regionu 

Rodano-Alepjskiego, Flandrii Wschodniej oraz Innovhub. 
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