ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH
PRZEDSIĘBIORCÓW „GREEN VENTURES 2016”

Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie przy wsparciu władz Brandenburgii i Unii
Europejskiej przygotowuje obecnie 19 edycję spotkań przedsiębiorców połączone z giełdą
kooperacyjną GREEN VENTURES, które będzie miało miejsce od 21 do 23 czerwca 2016 w
Poczdamie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Niemiec - Berlina. Organizowane Forum
Partnerskie, jedna z największych tego typu imprez na terenie Niemiec jest organizowana
dla firm z sektora ochrony środowiska i gospodarki energetycznej, w tym dla firm
zajmujących się między innymi problematykę ochrony wody, powietrza i gleby, energii i
budownictwa, recyklingu i materiałów i surowców odnawialnych.
Giełda kooperacyjna służy do nawiązania pierwszego kontaktu i wymiany doświadczeń
pomiędzy uczestnikami pochodzącymi z różnych krajów reprezentujących firmy działające w
tych obszarach, instytuty badawcze i naukowe, oraz organizacje branżowe.
W poprzednich latach w spotkaniach „Green Ventures” od 1998 roku wzięło udział ponad
4700 firm ze 115 krajów ze wszystkich kontynentów. Program imprezy jest rozłożony na 3
dni. W tym roku spodziewamy się udziału ok. 150 – 200 firm, z czego jedna czwarta to firmy i
organizacje z Niemiec. W tym roku krajem partnerskim jest Turcja.
Zakres tematyczny Green Ventures 2016 obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
Ochrona wód, powietrza, ziemi
Energia i budownictwo
Recykling i materiały odnawialne
Wstępny program imprezy wygląda następująco:
21 czerwca 2016
Przyjazd uczestników
11:00 – 17:00 – Warsztaty przygotowawcze do Ventures Capital Forum w IHK Potsdam
19:00
– Wieczorna impreza otwarcia Green Ventures 2016
22 czerwca 2016
9:00
- Rejestracja uczestników
10:00
– Przywitanie i oficjalne rozpoczęcie imprezy
10:30 – 18:00 – Giełda kooperacyjna uczestników z branży ochrony środowiska i energetyki
10:40 – 11:00 – Równolegle konferencja prasowa
11:30 – 12:30 - Lunch
13:00 – 15:00 - Warsztaty
15:00 – 17:00 – Prezentacja Kraju Partnerskiego – Turcji – Okrągły Stół
19:00
– Przyjecie wieczorne kraju partnerskiego Turcji

23 czerwca 2016
9:00 – 16:00 – Wyjazd na wycieczkę do zwiedzania innowacyjnych projektów
i przedsiębiorstw w regionie Berlin – Brandenburgia dla uczestników
Green Ventures 2016
9:00 – 14:00 – Równolegle przeprowadzenie Venture Capital Forum
Podobnie jak w poprzednich latach, w maju 2016 ukaże się pierwsza wersja katalogu
uczestników w wersji drukowanej, zawierający profile uczestników, którzy zgłoszą się do
07.05.2016. Dzięki zawartym w nim profilom firm, będziecie mogli Państwo wybrać już
wcześniej partnerów do bezpośrednich spotkań. Katalog on-line będzie uzupełniany na
bieżąco o firmy, które zgłoszą praktycznie prawie do terminu rozpoczęcia imprezy. Dzięki
temu, każdy z uczestników będzie miał możliwość wcześniej wybrać sobie odpowiadających
mu partnerów do rozmów do indywidualnych rozmów dwustronnych. Organizatorzy nie
wprowadzają ograniczeń co do typów dyskutowanej Współpracy. Może to być zarówno
poszukiwanie dostawcy, jak i dystrybutora. Może dotyczyć transferu technologii albo tylko
wymiany doświadczeń i informacji. Dodatkowo, podobnie jak w latach poprzednich, w
ramach imprezy jest znowu organizowane Venture-Capital-Forum, podczas którego
będziecie Państwo mieli możliwość prezentacji swoich projektów w szerszej formie w celu
pozyskania partnerów strategicznych.
Na stronie www.green-ventures.com oraz www.komfort-international.com znajdziecie
Państwo linki informacjami na temat imprezy.
Opłata za uczestnictwo wynosi 50 EUR dla uczestników zza granicy, w tym z Polski, i
200 EUR dla uczestników z Niemiec i obejmuje poniższy pakiet usług:
- uczestnictwo w całym programie giełdy kooperacyjnej „Green Ventures”
- publikacja profilu firmy uczestnika w katalogu drukowanym i wersji katalogu on-line
- opieka tłumaczy podczas „Green Ventures” jeżeli jest to konieczne – przyjęty jest język
angielski jako język podstawowy do rozmów bilateralnych i spotkań plenarnych
- organizację, oraz rezerwacje i planowanie terminów spotkań bilateralnych
- lunch i napoje w miejscu imprezy 21 i 23 czerwca 2016
- udział w ceremonii otwarcia i wieczornym bankiecie w dniu 21 czerwca 2016
- udział w przyjęciu wieczornym kraju partnerskiego 22.06.2016
- udział w wycieczce - zwiedzanie innowacyjnych firm i projektów w regionie
Berlin-Brandenburgia w dniu 23 czerwca 2016 roku
Będziemy się cieszyć, mogąc powitać Państwa na Green Ventures 2016
w Poczdamie. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem
+49 331 2786241 w Niemczech
lub +48 69 156 57 56 w Polsce.
Prosimy przesyłać zgłoszenia pod numer faksu
+49 331 2786191
lub E-mailem: biuro@komfort-international.com
Dalsze informacje i warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronach:
www.green-ventures.com, lub na stronie
www.komfort-international.com gdzie można będzie dokonać zgłoszenia on-line,
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