
  
Miedzynarodowa giełda kooperacyjna z branzy energii i ochrony środowiska 

Green Ventures  

  

Co to jest „Green Ventures“? 
Od ponad  20 lat Izba Przemysłowo-handlowa w 
Poczdamie (IHK Potsdam) organizuje z sukcesem 
Green Ventures. Trzydniowe międzynarodowe 
spotkania przedsiębiorców z branży energetycznej 
i ochrony środowiska umożliwia wymianę pomię-
dzy firmami , jednostkami samorządu terytorial-
nego i instytutami badawczymi z Niemiec i z zza 
granicy. Dzięki ilości ok. 180 uczestników repre-
zentujących 30 krajów biorących corocznie udział 
w każdej edycji imprezy, powstaje doskonała plat-
forma do międzynarodowej wymiany kontaktów 
dająca możliwość znalezienia odpowiedniego 
partnera do współpracy za granicą. Dzięki instytu-
cji kraju partnerskiego który zmienia sie co roku, 
uczestnicy imprezy mają okazję poznać możliwości 
biznesowe na różnych rynkach.  
 
Do Uczestnik ma do dyspozycji: 
 Uczestnictwo w: otwarciu  imprezy i wyda-

wanym z tej okazji przyjęciu oraz w giełdzie 
kooperacyjnej,  

 Publikacje profilu firmy w katalogu w wersji 
drukowanej i elektronicznej 

 Obsługę tłumaczeniową podczas giełdy 
kooperacyjnej 

 Wycieczkę na zwiedzanie innowacyjnych 
obiektów i projektów 

 Wcześniej zorganizowane i umówione spo-
tkania bilateralne z wybranymi przez uczest-
nika firmami 

 Lunch w dwóch dniach trwania imprezy 
 Napoje i poczęstunek podczas trwania  

imprezy 
 W Poczdamie: Venture Capital Forum + 

warsztaty przygotowawcze do forum 
 W Lipsku: połączenie organizacyjne z forum 

„New Energy World“ i targami ochrony śro-
dowiska „TerraTec“ 
 

Opłata uczestnictwa 
 Uczestnicy spoza Niemiec: 50,- € 
 Uczestnicy z  kraju związkowego Brandenbur-

gia: 150,- € 
 Uczestnicy z innych regionów Niemiec:  

200,- € 

Impreza jest dofinansowywana ze środków 
UE oraz rządu kraju związkowego Branden-
burgii 
 

Green Ventures 2018, Kraj partnerski: 
Hiszpania 
 Miejsce imprezy: Poczdam-Niemcy 
 Najbliższy termin: 06. – 08.06.2018 

 
Zagadnienia tematyczne giełdy 
kooperacyjnej 

 Woda, powietrze & gleba 
Działania związane z wodą, odprowadzaniem 
ścieków, nawadanianiem, - planowaniem i 
eksploatacją, czystość powietrza, ochrona 
gleby, rekultywacja etc. 

 Energia & Budownictwo 
Planowanie energetyczne, -pozyskiwanie 
energii, -przesył i rozdział, efektywność ener-
getyczna, energie odnawialne, wytwarzanie 
ciepła, izolacja, budownictwo ekologiczne i 
oszczędne energetycznie, architektura, Mo-
dernizacja / odbudowa, Facility Management, 
IT itd. 

 Recycling & materiały odnawialne  
Zbieranie, transport i przetwarzane odpadów, 
Kompostowanie, nowe budulce z materiałów 
odnawialnych i odpadów, materiały ulegające 
biologicznemu rozpadowi itd. 

„Green Ventures misja handlowa“ 
 Wyjazdy studyjne firm z branży energetycznej 

i ochrony środowiska do kraju partnerskiego 
imprezy (w roku 2018 krajem partnerskim 
jest: Hiszpania) 

 Cel: Rozbudowa względnie pogłębienie kon-
taktów handlowych, które ewentualnie zosta-
ły nawiązane podczas giełdy kooperacyjnej 

 Zapoznanie sie z interesującym rynkiem w 
dziedzinie energii i ochrony środowiska 

 Wymiana informacji i kontaktów dotyczących 
imprez (Spotkania B2B-s) jak także wizyty w 
firmach i na targach branżowych 



  

 

Kontakt: 
IHK Potsdam 
Breite Straße 2 a-c, 14467 Potsdam 
Webseiten: www.ihk-potsdam.de 
 www.green-ventures.de 
 

Olivia Liebert 
Telefon: 0049 331 2786-241 
E-Mail: olivia.liebert@ihk-potsdam.de 

Torsten Stehr 
Telefon: 0049 331 2786-283 
E-Mail: torsten.stehr@ihk-potsdam.de 

 

Kontakt w Polsce: 
KOMFORT INTERNATIONAL 

Ul. Elegancka 35 

02-835 Warszawa 

www.komfort-international.com 

Telefon: 0048 692 56 57 56 

E-mail: Janusz.staroscik@komfort-international.com 
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