Przyjazdowa misja gospodarcza z
Republiki Turcji - relacja.
2014-12-01 15:27:48

2
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie w dniach 28-31 października
2014 r. zorganizowało przyjazdową misję gospodarczą z przedsiębiorcami z Republiki Turcji. Zagraniczni
przedsiębiorcy wraz z przedstawicielami...
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie w dniach 28-31 października
2014 r. zorganizowało przyjazdową misję gospodarczą z przedsiębiorcami z Republiki Turcji. Zagraniczni
przedsiębiorcy wraz z przedstawicielami Izby Handlowo-Przemysłowej miasta Tars oraz konsulowie honorowi
Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji mieli okazję przyjechać do Lublina w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współﬁnansowanego przez Unię Europejską. Misja miała na celu nawiązanie
współpracy biznesowej pomiędzy lubelskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami, a także organizacjami
branżowymi oraz instytucjami zainteresowanymi wymianą handlową i współpracą inwestycyjną.
Pierwszego dnia misji odbyły się wizyty studyjne w ﬁrmach na terenie województwa lubelskiego. Goście zostali
podzieli na trzy grupy i odwiedzili: Ursus oraz Sipma S.A., Browary Lubelskie „Perła” i Apis, a także Stella Pack
S.A.. W trakcie wizyt studyjnych odbyły się spotkania z przedstawicielami ﬁrm, połączone z prezentacjami oferty
handlowej. Zwiedzanie linii produkcyjnych w ﬁrmie Sipma S.A. pokazało tureckim przedsiębiorcom kompleksowy
sposób powstawania maszyn rolniczych i było bardzo interesującym doświadczeniem. W Ursusie natomiast
można było wsiąść do kabiny nowo powstałego ciągnika. Firma Apis oprowadziła gości po hali leżakowania
miodów, zaś Browary Lubelskie „Perła” zaprosiły przedsiębiorców do zwiedzania podziemi starego browaru przy
ul. Berdardyńskiej w Lublinie i przybliżyły proces warzenia piwa. Nie lada atrakcją była też degustacja nowego
rodzaju piwa, które zostanie wprowadzone na rynek w grudniu 2014 r. Wszystkie ﬁrmy dołożyły wszelkich starań,
aby wizyty przebiegły profesjonalnie i w dobrej atmosferze.

Trzeciego dnia misji, 30 października 2014 r., w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie odbyło
się seminarium pt.: „Współpraca gospodarcza przedsiębiorców z województwa lubelskiego z przedsiębiorcami z
Turcji”. Wydarzenie rozpoczął brieﬁng prasowy z udziałem Marszałka województwa lubelskiego Sławomira
Sosnowskiego oraz Konsulów Honorowych RP w Turcji: jej Ekscelencji Melike Ersoy Yüksel i Jego Ekscelencji Jan
Taşçi.

Seminarium rozpoczął Marszałek województwa, który zapewniał o otwartości na współpracę turecko-polską.
Następnie wystąpienia mieli goście honorowi z Turcji, którzy przedstawili m.in. formy wsparcia inwestora
zagranicznego oraz możliwości rozwoju stosunków gospodarczych między Turcją a naszym krajem. Z kolei Artur
Habza - dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wskazywał na dużą
korelację między gospodarkami obu krajów. Projekt sieci COIE przybliżyła zebranym Barbara Sokolnicka - ekspert
"pro-biz” lubelskiego COIE. Natomiast Ilona Dąbrowska z Inkubatora Przedsiębiorczości przedstawiła gościom
prezentację o potencjale inwestycyjnym i naukowym na Lubelszczyźnie.
Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję spróbować produktów z regionu lubelskiego. Swoje wyroby
udostępniły: Korab Garden, Lubsad, Perła, Spomlek, Symbio, BioGrim, Krasnystaw OSM, Apis oraz Gastromax.
Lubelskie przysmaki cieszyły się dużym zainteresowaniem zaproszonych gości.
Po seminarium miały miejsce rozmowy B2B (Business to Business) między przedsiębiorcami tureckimi i polskimi.
To właśnie podczas tych spotkań reprezentanci ﬁrm z regionu lubelskiego mieli największą szansę na promocję
swoich marek i nawiązanie stosunków handlowych z zagranicznymi partnerami.
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Prócz spotkań biznesowych goście z Turcji mieli też okazję zwiedzić najbardziej znane zakątki Lublina: Piwnicę
pod Fortuną, Muzeum Lubelskie oraz Państwowe Muzeum na Majdanku. Konsulowie Honorowi Rzeczypospolitej
Polski w Turcji oraz właścicielka tureckiej ﬁrmy Panfruit Ltd.Sti - Bahtiyar Zeynep Oztekin, otrzymali od Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie okolicznościowe monety pod nazwą „600 lat stosunków dyplomatycznych polskotureckich”, wyemitowane ze wspólnej inicjatywy Narodowego Banku Polskiego i Tureckiej Mennicy Państwowej.
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