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Interaktywne warsztaty dla przedsiębiorców. Akademia Eksportera - Stany Zjednoczone
Akademia Eksportera jest interaktywnym warsztatem nakierowanym na przekazywanie wiedzy, doświadczenia i
najlepszych praktyk związanych z prowadzeniem biznesu i stanowi jeden z najważniejszych elementów
inicjatywy Biznes Lubelskie.

Do udziału w Akademii Eksportera zapraszamy wszystkie ﬁrmy, które:
już eksportują swoje wyroby na konkretne rynki zagraniczne i chciałyby rozszerzyć eksport na Stany
Zjednoczone,
dopiero planują eksport i chciałyby się upewnić, że są dobrze do tego przygotowane,
rozważają działania eksportowe jako nowe, potencjalne źródło przychodów lub rozwoju.
Udział w szkoleniu bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA! Warsztaty prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim bez obecności tłumaczy.
Rejestracja potrwa do 17 września.

REJESTRACJA
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Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Grottgera 4, sala konferencyjna, III p.
Termin: 19 września, godz. 10:15 – 12:30.

Goście specjalni
John Petkus, Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Las Vegas [BIO]
Paweł Pietrasieński, Director of Special Projects, Nevada Governor's Oﬃce of Economic Development [BIO]
Jakub Medrala, adwokat, dyrektor w Polsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej w Nevadzie [BIO]
Randy Innis, President, Global Business Center & US District Export Council [BIO]
Gregory Mosier, dziekan College of Business UNR [BIO]

Agenda seminarium

Jednocześnie informujemy, że najbliższy dostępny parking znajduje się pod Centrum Spotkania Kultur, wjazd od
ul. Radziszewskiego.

Szczegółowych informacji udziela:
Marta Smulkowska-Marek
tel: +48 81 537 16 15
marta.smulkowska@lubelskie.pl

Ekspansja polskich ﬁrm na rynek USA
Szkolenie będzie poświęcone prawnym zagadnieniom związanym z ekspansją polskich ﬁrm na rynku USA, w tym:
wsparciu oferowanym przez naszych partnerów: Biuro Gubernatora stanu Nevada oraz PolskoAmerykańską Izbę Handlową w Nevadzie;
formom prawnym, w jakich polskie spółki mogą działać na rynku USA wraz ze wskazaniem argumentów
przemawiających „za” oraz „przeciw” każdej z nich;
krótkie case study lubelskiej ﬁrmy, która właśnie podbija rynek amerykański.

Dlaczego warto wybrać rynek amerykański?
Jakie są walory rynku amerykańskiego? Wielkość i ogromna siła nabywcza – to charakteryzuje głównie rynek
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amerykański, który jest przede wszystkim: duży, chłonny i dynamiczny. Zróżnicowanie – geograﬁczne gustów
konsumenckich, a także stabilność rządu amerykańskiego zapewniająca sprzyjający działalności gospodarczej
klimat biznesowy.

Jakie branże mają największe szanse powodzenia w USA?
Tradycyjne polskie sektory eksportowe nadal mają szanse powodzenia w USA; należą do nich głównie: sprzęt
transportowy, komputery i elektronika, sprzęt elektryczny i AGD oraz meble. W ostatnich latach pojawiają się też
w USA nowe gałęzie przemysłu, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem Amerykanów – a które mogą być
podpowiedzią dla polskich przedsiębiorców. Generalnie produkty oryginalne, niszowe, luksusowe, innowacyjne
oraz ekologiczne mają największe szanse powodzenia na rynku amerykańskim.
Do „wschodzących amerykańskich sektorów” należą:
Energia odnawialna i światłowody
Społecznościowe gry sieciowe oraz gry komputerowe
Aplikacje mobilne
Druk 3D
Edukacja internetowa (szczególnie w odniesieniu do studiów „online”)

Gdzie i w jaki sposób rozpocząć ekspansję na rynek amerykański?
Przed Państwem prezentacja praktycznych metod wejścia na rynek amerykański. A optymalna metoda zależna
jest od: celów biznesowych, rozmiaru ﬁrmy i dostępnych środków ﬁnansowych.

Zarejestruj się już dziś i sprawdź czy ten rynek jest dla Ciebie! Serdecznie zapraszamy!
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