Szanowni Państwo,
Polsko-Norweska Izba Gospodarcza we współpracy z Baltic Group, chciałaby zaprosić do
skorzystania z oferty wyjazdu na imprezę targową Advanced Engineering w Oslo.
Poniższa oferta jest przykładowa i istnieje możliwość dostosowania jej do indywidualnych
potrzeb firmy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy zainteresowane podmioty o jak
najszybszy kontakt, gdyż decydować będzie kompletność dokumentacji i kolejność zgłoszeń.

Targi Advanced Engineering Oslo 2017
Data:

20.09- 21.09.2017r.

Miejsce:

X Meeting Point (Exprorama) Oslo, Norwegia

Organizator targów:

Easyfairs

Powierzchnia stoiska:

Proponowana - 8m (40 m łączna)

Organizator wyjazdu:

Polsko-Norweska Izba Gospodarcza, osoby kontaktowe:
Jagienka Gajewska, tel. +48 533 334 474, mail: office@p-ncc.org,
Marta Fortecka, tel. +48 733 114 414, mail: Marta.Fortecka@p-ncc.org

Pozyskiwanie
dofinansowania:

Baltic Group, osoba kontaktowa:
Paweł Zmaczyński, tel. 695 244 266, mail: zmaczynski@balticgroup.pl

Dla kogo:

Firmy działające w zakresie zaawansowanych technologii. Główne
branże to:
1. Automatyka i robotyka
2. Inżynieria projektowa
3. Innowacyjne materiały
4. Smart factory
5. Inne zaawansowane technologie

2

2

Opis wydarzenia:
Targi Advanced Engineering w Norwegii odbywają się po raz pierwszy. Poprzednie edycje
- w Helsinkach i Birmingham cieszyły się dużą popularnością wśród odwiedzających, dlatego w tym
roku na mapie wydarzenia pojawiło się Oslo.
Udział w dwudniowym evencie będzie okazją dla firm działających w zakresie
zaawansowanych technologii do zaprezentowania swoich ofert i możliwości licznym odwiedzającym.
Wśród nich znajdą się przedstawiciele wielu sektorów, m.in. branża budowlana, samochodowa,
elektroniczna, energetyczna, transportowa, morska i off shore, oil&gas, telekomunikacyjna,
medyczna, czy automatyka i robotyka. Na dzień dzisiejszy lista wystawców liczy 94
przedsiębiorstwa nie tylko z Norwegii, ale także ze Szwecji, Danii, czy Wielkiej Brytanii. W programie
targów znajdują się również liczne seminaria prowadzone przez specjalistów z wielu dziedzin.
Dla zainteresowanych oferujemy wsparcie w zorganizowaniu spotkań B2B z potencjalnymi
norweskimi kontrahentami. Podczas tych spotkań, które odbędą się w siedzibie Ambasady RP w Oslo,
będzie można skorzystać z sal wyposażonych potrzebny sprzęt, oraz z poczęstunku.

Koszty (dla 1 firmy – 2 osoby):
2

Stoisko:

1521 zł/m (wg kursu na dzień 18.07.2017).
2
Wielkość stoiska – 40 m , łączny koszt: 14 485,70€.

Koszty zakwaterowania od 19.09 do 22.09.:

Ok. 3000 zł (Hotel

Dieta:

451 NOK/ dzień

Przelot w 2 strony:

Ok. 1568 zł (Norwegian)

***,

3 noclegi ze śniadaniem)

Koszty dodatkowe dzielone przez wszystkich uczestników:
Transport materiałów reklamowych z Polski:

Ok.1200 zł brutto

Wszystkie ceny aktualne na dzień: 28.07.2017 r.
Uwaga! Na wyjazd targowy możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet do 85% kosztów
kwalifikowanych. Aby ocenić możliwość uzyskania dotacji, należy wypełnić krótką ankietę dotacyjną.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Formularz zgłoszeniowy
Nazwa firmy:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona www
Branża:
Powierzchnia stoiska:
Osoba kontaktowa + nr telefonu
i adres e-mail:
Imiona i nazwiska uczestników:
Z jakiej branży poszukują Państwo partnerów?
Czy są Państwo zainteresowani umówieniem
spotkania w Ambasadzie Polski w Oslo z
potencjalnymi partnerami biznesowymi
poznanymi na targach?

Ankieta dotacyjna
Dane finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe

2014

2015

2016

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu
na pełne etaty za ostatnie 3 lata obrotowe
Przychody w tys PLN za ostatnie 3 lata obrotowe

Suma bilansowa w tys PLN za ostatnie 3 lata
obrotowe
Rynki zagraniczne na których firma prowadzi
działalność / posiada kontrahentów
Przychody w tys PLN za ostatnie 3 lata obrotowe

Suma bilansowa w tys PLN za ostatnie 3 lata
obrotowe

Wyrażamy zgodę na:


otrzymywanie drogą mailową informacji o działaniach podejmowanych przez PNCC i
Baltic Group, w tym realizowanych wydarzeń i oferowanych form wsparcia,



wprowadzanie danych i informacji zbieranych przez PNCC i Baltic Group lub
udostępnionych Partnerom realizującym zadania związane z realizacją wydarzeń i
pozyskaniu dofinansowania,



wykorzystywania ww. danych i informacji przez wszystkich Partnerów realizujących w
celach związanych z realizacją Projektu.

……………………

……..……………………………..…………………………………….

Miejscowość i data

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej do reprezentowania firmy

