
Misja gospodarcza

DUBAI EXPO 2020
4-8 grudnia 2021 Zjednoczone Emiraty Arabskie



Dolny Śląsk na Dubai EXPO 2020

Gospodarcza Misja Wyjazdowa

  4-8 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz 
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej  organizują w 

dniach od 4 do 8 grudnia 2021 roku misję gospodarczą do 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, której celem jest udział w 
prestiżowym wydarzeniu gospodarczym Dubai EXPO 2020, na 

którym obecność potwierdziły 192 kraje.

Stawiamy sobie za cel promocję województwa i zdobycie nowyc
rynków zbytu dla rodzimych przedsiębiorców.



Polska ekspozycja na terenie EXPO

Pawilon

Polski



AGENDA MISJI GOSPODARCZEJ

4.12

Wylot do Dubaju

Transport do hotelu

Zakwaterowanie

5.12

Zapoznanie się z koncepcjami narracyjnymi  w pawilonac
wybranych krajów

Udział w Forum Gospodarczym podczas Wieczoru 
Dolnośląskiego

Spotkania biznesowe z partnerami z Dubaju, ZEA

6.12

Zapoznanie się z koncepcjami narracyjnymi  w pawilonac
wybranych krajów

Możliwość udziału w Polsko–Emirackim Forum 
Gospodarczym

7.12

Zapoznanie się z koncepcjami narracyjnymi  w pawilonach
  wybranych krajów

Możliwość udziału w Dniu Polskim na Dubai EXPO 2020

8.12

Transport na lotnisko i powrót



WYDARZENIA

6.12 Polsko – Emirackie Forum Gospodarcze - kulminacyjny 
moment całego programu gospodarczego Polski, głównym 

celem Forum będzie promocja wzajemnych kontaktów 
gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału 

w dziedzinie eksportu produktów i usług, w szczególności z 
branż związanych z tematyką Expo 2020, jak również 

zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z partnerami 
gospodarczymi z krajów Zatoki Perskiej.

7.12 Dzień Polski na EXPO 2020 -  okazja wzmocnienia relacji 
politycznych i biznesowych nie tylko z Państwem 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale całym regionem 
Bliskiego Wschodu. Dzień Polski przypadnie w 30. rocznicę 

otwarcia ambasady Polski w Abu Zabi, a jednocześnie w okresie 
świętowania tygodnia Złotego Jubileuszu, tj. 50. rocznicy 

zjednoczenia Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Na powyższe wydarzenia obowiązuje rejestracja online przez 
stronę www.expo.gov.pl

Istnieje również możliwość rejestracji na seminaria 
gospodarcze związane z EXPO organizowane przez PAIH na 

miejscu i online.

Ponadto organizator Wystawy oferuje przedsiębiorcom 
możliwość korzystania z aplikacji, umożliwiającej nawiązanie 
kontaktów biznesowych z partnerami z całego świata. Więcej 

informacji na stronie: www.expo2020dubai.com



NABÓR

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dolnośląskich 
przedsiębiorców zainteresowanych promocją swoich 

towarów i usług oraz pozyskaniem kontrahentów

Liczba uczestników jest ograniczona.



OFERUJEMY

  Transport na miejscu

Opiekę podczas trwania wyjazdu

Możliwość odbycia spotkań z zagranicznymi partnerami
w siedzibie Zagranicznego Biura Handlowego w Dubaju

OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄCE NA
  UCZESTNIKU

Opłacenie biletu lotniczego i pobytu w hotelu na czas trwania
  wyjazdu

Posiadanie paszportu o okresie ważności przekraczjącym
6 miesięcy. Osoby z tymczasowymi paszportami nie będą 

mogły przekroczyć granicy Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich.

Posiadanie ważnego certyfikatu szczepienia na COVID-19, 

wykonanie testu PCR na 72 godziny przed wylotem z Polski

 oraz wykonanie testu PCR na lotnisku w Dubaju.



KOSZTY

  10 tys. zł

W cenie :

Przeloty Wrocław – Dubaj – Wrocław 

Zakwaterowanie w hotelu *****

Śniadania

Bilet na EXPO 2020

Transport na miejscu zgodnie z programem misji

UWAGA! Podana kwota może ulec zmianie po wyborze
  operatorów technicznych misji.



DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

al. Kasztanowa 3a-5 53-125 
Wrocław www.dawg.pl 

coie@dawg.pl


