WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIACH B2B
Z PRZEDSIĘBIORCAMI Z WIETNAMU
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W dniach 17-18 kwietnia 2018 będziemy gościć w województwie lubelskim delegację przedsiębiorców i
administracji z prowincji Ha Tinh z Wietnamu. Program wizyty dla gości z Wietnamu obejmuje seminarium,
spotkania B2B oraz wizyty studyjne.

Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium połączonym ze spotkaniami B2B z wietnamskimi
przedsiębiorstwami, które odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 15:00 w Lubelskim
Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Grottgera 2 w Lublinie. Spotkania B2B zaplanowane są w godzinach
12:00 – 14:00. Szczegółowa agenda seminarium w załączeniu. Językiem spotkań jest język polski i język angielski
(jest zapewniony tłumacz polsko-wietnamski i angielsko-wietnamski). Dla wszystkich uczestników spotkania
przewidziany jest lunch. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Sprawdź program seminarium

Obszary działalności ﬁrm wietnamskich uczestniczących w delegacji poniżej:

Branża spożywcza:
1) Business areas: Trading, import and export of agricultural products (primarily the export of rice, peanuts,
pistachios, cashews).
2) Business areas: The business of restaurants, hotels, importing alcoholic beverages (primarily imported white
vodkas, wines, light alcohols to supplying for hotels and restaurants).
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Branża medyczna:
Business areas: Business, importing medical equipment (primarily wheelchairs, hospital beds (electric), X-ray
devices; import of pressure gauges,MRI, surgical equipment).

Branża drzewna:
Business areas: Acquisition, exploitation and processing of forest products for export and domestic consumption
(primarily buying pine wood, lumber of silver ﬁr, parquet and chipboard waterproof).

Branża chemiczna/nawozy:
Business areas: Production, business of organic fertilizer used in agriculture, Distribution agricultural materials
(primarily organic agricultural fertilizers, animal feed, corn bran, soy, cow's and pork bone meal, ﬁshmeal)

Maszyny dla budownictwa:
1) Business areas: Distribution, import of machinery specialized in the construction of urban infrastructure
(primarily purchase of excavators, bulldozers, asphalt laying machines from Volvo, Komatsu, Kobelko, Carter and
Mercedes (construction related machinery), cars for transporting concrete)
2) Business areas: Importing of construction machinery, building civil items (primarily cranes, paver compactors,
road rollers, catepilar graders, loaders).

Jestem zainteresowany!
Zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B. Zgłoszenia wraz z danymi osoby biorącej udział w spotkaniu oraz
krótki opis działalności Państwa ﬁrmy w języku angielskim prosimy przesyłać na adres
aleksandra.brzozowska@lubelskie.pl tel. 81 537 16 21 oraz barbara.sokolnicka@lubelskie.pl tel. 81 537 16 15.
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