
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
  
MIEDZYNARODOWA GIELDA KOOPERACYJNA B2FAIR 
BICT 2008 w Liege / Belgia 
    
Termin gieldy:    22-23.10.2008 
Termin zgloszen:   do 20.10.2008 
Zgloszenia:     WINIARSKI Poland Germany Consult 
     Michal Rydz / Tel.  +48 61 8683629 

Fax: +48 61 8683633 
E-Mail: info@pl.winiarski.eu 

Organizator:    EIC Luxemburg 
Oficjalny koordynator - Polska:  WINIARSKI Poland Germany Consult  
 
 
Szanowni Panstwo! 
 
W dniach 22-23.10.2008 r. w Liege / Belgia odbedzie sie kolejna miedzynarodowa gielda 
kooperacyjna b2fair. Spotkanie skierowane jest rowniez do podmiotow gospodarczych z Polski, 
dotyczyc bedzie przede wszystkim branzy informatycznej i telekomunikacyjnej oraz mozliwosci 
zastosowan produktow, technologii i rozwiazan z ww. branz w roznych galeziach przemyslu i uslug.  
 
Gielda kooperacyjna b2fair jest idealna platforma umożliwiajaca nawiazanie miedzynarodowych 
kontaktow: poznanie potencjalnych klientow, poddostawcow, partnerow handlowych. Pozwala 
wymienic doswiadczenia na arenie miedzynarodowej w ww. branz. 
 
Jeszcze przed rozpoczeciem targow / gieldy uczestnicy otrzymaja szczegolowe informacje na temat 
potencjalnych partnerow biznesowych, odpowiadajace dokladnie ich potrzebom i wymaganiom 
okreslonym w profilu zgloszeniowym (rodzaj poszukiwanej kooperacji, kraj, wielkość firmy, itp.) 
 
Dlaczego warto wziac udzial w gieldzie b2fair?  

 Nowi klienci, partnerzy, dostawcy - pozyskani przy niewielkim nakladzie czasu i kosztow 
      (koszt uczestnictwa 100 EUR netto przy delegacji 1-osobowej, 50 EUR za kazda nastepna   
      osobe). 

 Uczestnictwo w b2fair stwarza Panstwu szanse bycia dostrzezonym jeszcze przed 
rozpoczeciem targow / gieldy. 

 Nawiazecie Panstwo kontakty z wystawcami i odwiedzajacymi jednej z najwiekszych na 
swiecie gield technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. 

 Jako idealny punkt spotkan biznesowych b2fair oferuje Panstwu nawiazanie wysokich 
jakosciowo kontaktow. 

 Poprzez profesjonalne przygotowanie spotkan osiagniecie Panstwo efektywne zaplanowanie 
terminow oraz optymalne korzyści z obecności na targach / gieldzie. 

 Szeroki zakres uslug serwisowych ulatwi Panstwu prowadzenie rozmow biznesowych. 
 
Oficjalnym partnerem organizatorow gieldy (EIC Luxemburg) jest firma WINIARSKI Poland Germany 
Consult, wyznaczona jako koordynator dla firm z Polski. 
 
Warunki uczestnictwa w gieldzie kooperacyjnej: 
koszt dodania Panstwa profilu do bazy miedzynarodowej gieldy kooperacyjnej b2fair to jednorazowa 
oplata w wysokosci 100 EUR netto za 1 osobe, za kazda nastepna osobe 50 EUR netto. 
 
Koszt uczestnictwa obejmuje: wpis do katalogu gieldy online, pomoc koordynatora dla firm z Polski 
(na miejscu), koordynacje spotkan (data i godziny wybranych rozmow), drukowany katalog wszystkich 
uczestnikow gieldy b2fair, tlumaczenie rozmow, obiad w dniu 23.10.2008, napoje, bezplatny wstep na 
tereny targowe, aktualizacja indywidualnego grafika spotkan co najmniej dwa razy dziennie. 
 
Zainteresowane podmioty gospodarcze serdecznie zapraszamy. W celu rejestracji prosimy wypelnic 
formularz zgloszeniowy: 
 
http://www.b2faironline.com/BICT2008/?A=1010&E=25&C=209&Nc=209C&L=44 
 
Po kliknieciu na wyzej wymieniony link znajdziecie Panstwo po lewej stronie zakladki ze 
szczegolowymi informacjami dotyczacymi gieldy kooperacyjnej (warunki, program, katalog, ect.).  
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Rejestracja uczestnikow mozliwa jest do 20.10.2008 r. 
 
W razie jakichkolwiek pytan zwiazanych z procedura rejestracji prosimy o kontakt z firma WINIARSKI 
Poland Germany Consult. Jako partnerzy b2fair jestesmy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania i 
zgloszenia prosimy kierowac do: 
 
Michal Rydz 
Tel.  +48 61 868 36 29 
Fax: +48 61 868 36 33 
E-Mail: info@pl.winiarski.eu 
 
Dziekujemy bardzo. 
 
Z powazaniem 
 
Michal Rydz 
 
WINIARSKI Poland Germany Consult 
Business Center Poznan 
World Trade Center Poznan, pawilon 5, pokoj 124 (1. p) 
ul. Bukowska 12 | PL-60-810 Poznan 
Tel. +48 61 868 36 29 | Fax +48 61 868 36 33 
info@pl.winiarski.eu | www.winiarski.info 
Business Center Berlin 
Westhafenstr. 1 | D-13353 Berlin 
Tel. +49 30 21 96 60 38 | Fax +49 30 21 96 61 74 
info@de.winiarski.eu | www.winiarski.info 
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