Онлайн B2B зустрічі з польськими та румунськими
партнерами для виробників агротехніки та оргдобрив
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), в рамках ініціативи
ЄС EU4Business, за підтримки Офісу з просування експорту України, запрошує
українські малі та середні підприємства з сектору агротехніки та органічних
добрив зареєструватися на участь у серії онлайн B2B зустрічей з діловими
партнерами з Польщі та Румунії, які відбудуться у грудні 2020 року.

До участі запрошуються виробники наступної продукції:
- сільськогосподарської, лiсогосподарської та садової техніки,
- котків для газонiв або спортмайданчикiв;
- техніки для збирання або обмолоту с/г культур;
- машин для очищення, сортування яєць, сортування або калiбрування
насiння, зерна чи сухих бобових культур; плодiв або iнших с/г продуктiв;
- обладнання для борошномельної промисловостi чи для обробки зернових
чи сухих бобових культур;
- обладнання для промислового приготування або виробництва харчових
продуктiв чи напоїв;
- розбризкувачiв та розкидачiв для трактора;
- мікроорганізмів (органічних добрив).
Учасники онлайн
2
зустрічей отримають наступні послуги, які
фінансується ЄС у рамках ініціативи EU4Business та організовуються ЄБРР:
 ндивідуально організовані для кожної компанії бізнес-зустрічі з
потенційними партнерами з Польщі та Румунії, заплановані іноземним
консультантом;

ивчення торгових можливостей та аналіз ринку Польщі та Румунії;

 Тренінг з ведення та підготовки до онлайн 2 перемовин;

онсультаційну підтримку щодо виходу на зазначені ринки;
 ндивідуальний аналіз експортних веб-сайтів та каталогів продукції;
 Промоцію компанії-учасниці на ринках Румунії та Польші.
У конкурсному відборі можуть взяти участь компанії, які відповідають
наступним обов'язковим критеріям:








омпанія є малим або середнім бізнесом - від 10 до 250 офіційно
зареєстрованих співробітників;
омпанія є зареєстрованим суб'єктом (приватний підприємець або
юридична особа) згідно чинного законодавства України;
Мінімум 51% акцій компанії належать громадянам України;
Наявність веб-сайту (або експортної сторінки) англійською мовою;
Мінімум один учасник переговорів від компанії володіє англійською
мовою;
омпанія має хорошу ділову репутацію;
омпанія раніше не брала участь у місіях Проекту.

РЕЄСТРАЦІЯ триває до 16:00, 13 жовтня 2020 включно за посиланням:
http://bit.ly/B2B_agritech
Дізнатися більше про участь у торговій місії можна за посиланням:
https://preview.mailerlite.com/m2o5i3

