MISJA GOSPODARCZA NA BIAŁORUŚ
4-8 września 2019 r.
Informacje podstawowe
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza Państwa do
uczestnictwa w misji gospodarczej na Białoruś.
Misja planowana jest w dniach 4-8 września 2019 roku i jest bezpośrednim
wynikiem zwiększającej się wymiany handlowej pomiędzy Polską a Białorusią
a szczególnie rosnącymi wynikami polskiego eksportu w ostatnich czterech
latach na tym rynku.
Misja skierowana jest głównie do firm małych i średnich, zainteresowanych
możliwościami inwestowania na terenie Białorusi, a także pozyskaniem nowych
parterów handlowych.

BIAŁORUŚ
POLSKA

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem w
misji ze wszystkich branż.

Brześć

Informacje organizacyjne
Podczas misji zaplanowane są m. in.:
•
•
•
•

udział w Forum Ekonomicznym organizowanym w Brześciu
indywidualne wizyty w przedsiębiorstwach działających na terenie Wolnej
Strefy Ekonomicznej w Brześciu.
spotkania z potencjalnymi parterami
udział w wydarzeniach kulturalnych związanych z uroczystościami
obchodów Tysiąclecia Miasta Brześć.

Organizator zapewnia wsparcie przedsiębiorców podczas misji.

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie formularza
zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: mariusz.sinior@dawg.pl lub
anna.bardakova@dawg.pl w terminie do 09.08.2019 do godziny 12:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.:
71 736 63 11, 71 736 63 07

Opis miasta i strefy
Brześć jest szóstym pod względem liczby mieszkańców i drugim pod względem
zajmowanego obszaru miastem Białorusi. Duży ośrodek przemysłowy (m.in.
produkcja maszyn i mebli), kulturalny (muzeum twierdzy brzeskiej) i naukowy
(uczelnie wyższe).
W tym roku Brześć świętuje Tysiąclecie pierwszej o niej pisemnej wzmianki.
Zaplanowane w misji wydarzenia są również organizowane w związku z tymi
uroczystościami. Dodatkowo w programie przewidujemy uczestnictwo Państwa
w atrakcjach organizowanych przez stronę BIałoruską podczas obchodów
tysiąclecia miasta. Będzie to okazja do poznania bogatej historii tego miasta.
Wolna Strefa Ekonomiczna „Brześć” to duży ośrodek przemysłowy Białorusi,
położony na styku dwóch potężnych wspólnot gospodarczych- Euroazjatyckiej
Unii Gospodarczej i Unii Europejskiej. Dzisiejszy Brześć ma ogromny potencjał
inwestycyjny, ze względu na szeroki zakres stosunków międzynarodowych
oraz atrakcyjne ulgi podatkowe.

