Почитувани дами и господа,
Имаме чест да Ве поканиме да земете учество на Бизнис форумот што ќе се одржи на 4 јули 2019
година, во рамките на Самитот на земјите од Западниот Балкан во Познањ. Во тие неколку денови
Познањ ќе биде во центарот на унијните и балканските настани. Ќе пречекуваме владини делегации,
претставници на граѓански организации и луѓе од бизнисот од 16 земји: Албанија, Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Косово, Северна Македонија, Србија, Австрија, Бугарија, Хрватска,
Франција, Грција, Германија, Полска, Словенија, Италија и Велика Британија.
Идејата на самитот е интеграција на Западниот Балкан со земјите од Европска Унија преку синергија
меѓу светот на политиката со граѓанските општества и бизнис круговите. Полската агенција за
инвестиции и трговија заедно со Министерството за претприемништво и технологија одговараат за
организацијата на бизнис компонентата на овогодишниот самит. Овогодишниот Бизнис форум ќе се
одржи под мотото Growing Together, со кое сакаме да истакнеме дека само меѓусебната соработка и
рамномерниот развој во Европа ќе загарантираат благосостојба на нашите општества.
Во рамките на Бизнис форумот ќе се одржат бројни панел дискусии, презентации на претставници
од бизнис круговите од Западниот Балкан и Европската Унија на изложбените штандови и во вид
на разговори B2B. Претприемачите ќе имаат единствена можност да ја претстават својата понуда, да
ги споделат своите know-how познавања, како и да ги претстават своите достигнувања. За нас е
особено важно овој настан да придонесе за воспоставување потесни економски односи меѓу
регионите.
Бизнис форумот е полски предлог за воспоставување трајни односи и соработка меѓу претставниците
на бизнисот во регионот. Главен акцент во бизнис разговорите за време на Форумот ќе се стави на
следниве сектори: енергетскиот, дигиталниот, прехранбениот и агротехниката. Секако, овој настан
е од отворен тип и за претставници од другите економски области. Сакаме секој да има еднакви
шанси за претставување и за запознавање со потенцијалните партнери.
Ќе ни биде особено драго да бидеме Ваши домаќини во Познањ!
Повеќе информации за Бизнис форумот и самитот за Западниот Балкан можете да најдете на
линкот: www.gov.pl/diplomacy/poznan-summit
Формуларот за учество на фирмите можете да го најдете на линкот:
www.paih.gov.pl/Western_Balkans_Summit

