Αξιότιμοι κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο Επιχειρηματικό Φόρουμ, που θα
πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο Πόζναν. Για
μερικές ημέρες το Πόζναν θα καταστεί κέντρο εκδηλώσεων της Ένωσης και των Βαλκανίων. Θα
υποδεχθούμε κρατικές αντιπροσωπείες, αντιπροσώπους οργανώσεων πολιτών και ανθρώπων των
επιχειρήσεων από 16 χώρες: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο, Βόρεια Μακεδονία,
Σερβία, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Σλοβενία, Ιταλία και Μεγάλη
Βρετανία.
Η ιδέα της Συνόδου Κορυφής συνίσταται στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων με τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της συνέργειας του κόσμου της πολιτικής, της κοινωνίας των πολιτών και των
επιχειρήσεων. Ο Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου μαζί με το Υπουργείο
Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση του επιχειρηματικού μέρους της
φετινής συνόδου κορυφής. Το φετινό Επιχειρηματικό Φόρουμ θα διεξαχθεί με τον τίτλο Growing Together,
το οποίο επισημαίνει ότι μόνο η αμοιβαία συνεργασία και η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη διασφαλίζει
την ευημερία των κοινωνιών μας.
Στα πλαίσια του Φόρουμ θα πραγματοποιηθούν πολυάριθμες συνεδριάσεις σε πάνελ, παρουσιάσεις
αντιπροσώπων των επιχειρήσεων από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα εκθεσιακά
περίπτερα καθώς και συζητήσεις B2B. Οι επιχειρηματίες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουν
την προσφορά τους, να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους καθώς και να παρουσιάσουν τις επιτυχίες τους.
Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι η εκδήλωση αυτή να συμβάλει στη σύσφιξη των αμοιβαίων οικονομικών
σχέσεων μεταξύ των περιφερειών.
Το Επιχειρηματικό Φόρουμ αποτελεί την πολωνική πρόταση σύναψης σταθερών σχέσεων και συνεργασίας
μεταξύ των επιχειρηματικών αντιπροσώπων στην περιφέρεια. Κύρια έμφαση στις επιχειρηματικές
συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα δοθεί στους ακόλουθους τομείς: ενέργεια, ψηφιακή
τεχνολογία, τρόφιμα και γεωργική μηχανική. Ωστόσο, η εκδήλωση είναι ανοιχτή για αντιπροσώπους και
άλλων κλάδων της οικονομίας. Επιθυμούμε ο καθένας να έχει ίσες ευκαιρίες εκπροσώπησης και γνωριμίας
με τους δυνητικούς συνεργάτες.
Με μεγάλη μας χαρά θα σας φιλοξενήσουμε στο Πόζναν!
Πληροφορίες για το Επιχειρηματικό Φόρουμ και την Σύνοδο Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων θα βρείτε
στον σύνδεσμο: www.gov.pl/diplomacy/poznan-summit
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