
 

      

                
 

                

Ladies and Gentlemen, 

 

On behalf of  

World Trade Center Poznań  

and under the patronage of President  

of Agriculture Market Agency, 

we would like to invite you to  

“FOOD BUSINESS MIXER” 

on Tuesday, September 30, 2014 

at 5.15 pm 

to be held at the WTC Poznań, by pav. 5, 

 1st floor, 12 Bukowska Street in Poznań. 

 

The meeting will gather: Polish and foreign 

companies of food sector, exhibitors and visitors 

of Polagra Food, Polagra Tech, Polagra Gastro, 

Invest-Hotel, Taropak trade fair and members 

 of the World Trade Center Poznań Club.  

 

In the first part there shall be foreign 

delegations presentation as well as introduction  

of Agriculture Makret Agency support conditions 

of international trade, Polish quality products 

promotion and the mechanism of EU  

agriculture policy. 

The purpose is matchmaking among all Polish 

and foreign participants, producers and buyers 

of food, technology and packaging branch 

accompanied by walking buffet.  

We are confident this meeting will be fruitful 

and followed by establishing new and interesting 

international trade contacts. 

 

We would appreciate if you could confirm your 

participation to this event on the attached form 

as soon as possible. 

 

Most welcome! 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu World Trade Center Poznań 

pod patronatem  

Prezesa Agencji Rynku Rolnego 

mamy przyjemność zaprosić Państwa na  

“FOOD BUSINESS MIXER”, 

który odbędzie się 

 we wtorek, 30 września 2014 r. o godz. 17.15 

w Sali Konferencyjnej WTC, przy paw. 5 

I piętro, ul. Bukowska 12 w Poznaniu. 

 

Na spotkaniu obecne będą: firmy polskie 

 i zagraniczne z sektora spożywczego, wystawcy 

i zwiedzający targi Polagra Food, Polagra Tech, 

Polagra Gastro, Invest-Hotel, Taropak 

oraz firmy członkowskie  

Klubu World Trade Center Poznań. 

 

W pierwszej części spotkania  

zaprezentowane zostaną delegacje zagraniczne 

oraz warunki wsparcia Agencji Rynku Rolnego 

 w zakresie handlu zagranicznego, promocji 

polskich produktów jakościowych oraz 

mechanizmy unijnej polityki rolnej. 

  

Celem Business Mixera jest bezpośrednie 

spotkanie między polskimi i zagranicznymi 

uczestnikami, kupcami i producentami z branży 

spożywczej, opakowaniowej i technologicznej. 

Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje 

nawiązaniem ciekawych międzynarodowych  

kontaktów handlowych. 

Uprzejmie prosimy o jak najszybsze 

potwierdzenie przybycia  

na załączonym formularzu. 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 
PARTNERS: 

 

                                                   
www.kleszczow.pl 

 

 

http://www.kleszczow.pl/

