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Każdy z lubelskich przedsiębiorców, któremu zależy na znalezieniu zagranicznych partnerów biznesowych i
kontrahentów, może liczyć na wsparcie.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Lublinie zaprasza wszystkie ﬁrmy z regionu chcące
rozpocząć lub rozszerzać swoją działalność eksportową do współpracy.

Jak możemy pomóc?
1. Eksperci wyszukają szczegółowe dane na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w danym
kraju.
2. Udostępniamy analizy, badania rynkowe, raportów branżowych, zakupionych przez WPHI ze środków
projektu 6.2.1 POIG w latach 2010-2015.
3. Eksperci przygotowują także raporty dotyczące zagranicznych rynków zawierające m.i.n aktualne dane
ekonomiczne.
4. Stale aktualizujemy bazę ofert współpracy z całego świata.
5. Dzięki posiadanej sieci kontaktów międzynarodowych, oferujemy polskim ﬁrmom także pomoc w
nawiązaniu relacji z instytucjami gospodarczymi i okołobiznesowymi w danym państwie.
6. Eksperci Centrum mogą nieodpłatnie przygotować rekomendację strategii eksportowej dla konkretnego
rynku lub zasugerują odpowiednie działania marketingowe. Propozycje będą uwzględniać specyﬁkę
gospodarczą i kulturową konkretnych krajów.
7. COIE przedstawi informacje o źródłach oraz formach pozyskania funduszy na działalność eksportową
i inwestycje za granicą. Środki mogą pochodzić zarówno z programów pomocowych Unii Europejskiej (UE)
– regionalnych i krajowych, jak i publicznych.
8. W ramach Akademii Ekportera - cyklicznych spotkań szkoleniowo-warsztatowych - zapraszani przez nas
eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wchodzenia i prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej na danym ryku.
9. Żeby zainteresować zagranicznych partnerów lubelskimi produktami i usługami, przedstawiciele
samorządu województwa regularnie przyjmują i uczestniczą w zagranicznych misjach gospodarczych.
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Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Eksportera, który jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy
planują rozpoczęcie działalności eksportowej i wejście na rynki zagraniczne. Opracowanie do pobrania na portalu
gospodarczym województwa lubelskiego.

Dane kontaktowe Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów województwa lubelskiego:
COIE Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Ul. Grottgera 4
20-029 Lublin
www.lubelskie.trade.gov.pl
ekspert pro-eksport: Aleksander Czechowski
tel. +48 81 537 16 21
e-mail: aleksander.czechowski@lubelskie.pl
ekspert pro-eksport: Magda Osiak
tel. +48 537 16 15
e-mail: magda.osiak@lubelskie.pl
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Przydatne linki:
Invest in Lubelskie - portal gospodarczy województwa lubelskiego
Biznes Lubelskie - Facebook
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