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Nowy Jedwabny Szlak - Rynki Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan 

oraz Rosji, Białorusi i Serbii - szansą rozwoju dla polskich eksporterów 

 

Przyjdź i skorzystaj z wiedzy eksperta, który na podstawie branży w jakiej pracujesz 
wskaże, który rynek Azji Środkowej i nie tylko, możesz zdobyć! 

 

DORADZIMY - POMOŻEMY - WESPRZEMY!  

Warszawa, 30 maja 2017 r. godz: 10:00 – 13:30 

Miejsce spotkania:  
Biuro ZPP ul. Nowy Świat 33 w Warszawie 

 

PROGRAM SPOTKANIA 

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 - 11.00 

Co to jest Nowy Jedwabny Szlak 

- Idea powstania i znaczenie dla Azji Środkowo Wschodniej 

- Jakie możliwości stwarzają inwestycje w tamtym regionie dla polskich firm 

- Jak możemy wykorzystać powstające nowe możliwości 

- Kwestie bezpieczeństwa i zagrożenia 

Prelegent: Pan Tomasz Tomaszewski Dyrektor Asocjacji DOSTLIK 

11.00 - 11.30 

Analiza i porównanie rynku kazachskiego, uzbeckiego i azerskiego 

- Mity, fakty i obecna rzeczywistość – wpływ na biznes 

- O czym musimy wiedzieć i na co musimy uważać wchodząc na te rynki 

- Różnice kulturowe, a zasady prowadzenia negocjacji biznesowych 

Prelegent: Pan Tomasz Tomaszewski Dyrektor Asocjacji DOSTLIK, 

Pani Ewa Ginal-Tomaszewska Dyrektor TETO-LEDER 

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa 

11.45 - 13.00 

Gdzie i w jaki sposób szukać partnerów biznesowych na tych rynkach 

- Od którego kraju zacząć , metody wejścia z ofertą na omawiane rynki 

- Możliwość pozyskania środków pomocowych 

- Jakie branże mają szansę odnieść sukces na tych rynkach 

- Jak dotrzeć do potencjalnych partnerów 

Prelegent: Pan Tomasz Tomaszewski Dyrektor Asocjacji DOSTLIK, 

Pani Ewa Ginal-Tomaszewska Dyrektor TETO-LEDER 

13.00 - 13.30 Sesja pytań i odpowiedzi oraz rozmowy indywidualne z prelegentem 

 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny! 
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Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: 
e.czerwinska@zpp.net.pl w terminie do 26 maja 2017 (piątek)      
 
Prowadzący: Pan Tomasz Tomaszewski, Pani Ewa Ginal-Tomaszewska - trenerzy prowadzący spotkanie są praktykami, 

właścicielami firmy TETO-LEDER i od kilkunastu lat wprowadzają polskie firmy na omawiane rynki.  

Firma jest członkiem i jednym z założycieli Asocjacji DOSTLIK – zrzeszającej organizacje i firmy z Kazachstanu, 

Uzbekistanu, Azerbejdżanu i Polski,  powołanej w celu wspierania współpracy między partnerami z tych krajów. 

 

 

ZAPRASZAMY! 
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