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MISJA DO CZECH w dn. 23.04 – 25.04.2013 na targi IBF’2013 w Brnie 

 
Misja objęta jest dofinansowaniem w wysokości 75% poniesionych wydatków kwalifikowanych 

dla przedsiębiorców – uczestników Branżowego Programu Promocji 

branży stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Czech, organizowanej w ramach 

Branżowego Programu Promocji branży stolarki okiennej i drzwiowej. Misja odbędzie się podczas trwania 

międzynarodowych targów branży budowlanej IBF’2013 w Brnie.  

 

Międzynarodowe Targi Budowlane IBF w Brnie to: 

A. 670 wystawców w 2012 roku na powierzchni wystawienniczej ponad 23.000 m2 

B. 60.200 zwiedzających w 2012 roku  

C. najważniejsze sektory z dziedziny budownictwa 

 

Wystawcy prezentują: � narzędzia i materiały budowlane, 
� materiały dekarskie 
� stolarkę budowlaną i otworową 
� maszyny i technologie budowlane 

� sprzęt do budowy dróg i mostów 
� chemię budowlaną 
� konstrukcje 
� usługi itp. 

Patronat nad imprezą sprawują czeskie i międzynarodowe stowarzyszenia branżowe, m.in. 

Związek Przedsiębiorców Budowlanych Republiki Czeskiej, Czeska Izba Inżynierów i Techników 

Budowlanych oraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Projekt ma także certyfikat UFI, który przyznawany jest 

wyłącznie najważniejszym wydarzeniom targowym na świecie. 

Dla uczestników misji zorganizowane zostanie: 

a) spotkania matchmakingowe z przedstawicielami czeskich środowisk kupieckich branży 

stolarki okiennej i drzwiowej,  

b) spotkanie z przedstawicielem czeskich instytucji otoczenia biznesu działających  

w Czechach na rzecz branży stolarki okiennej i drzwiowej  

c) spotkanie z ekspertem zajmującym się branżą stolarki okiennej i drzwiowej  

w Czechach. 



 

 

 
 

 

 

Ponadto uczestnicy misji będą mogli wziąć udział w seminarium organizowanym przez ELTAR – 

Lidera Konsorcjum „Polskie Okna i Drzwi”. Seminarium odbędzie się  w dniu 25.04.2013 z udziałem czterech 

ekspertów z Polski, przedstawicieli czeskich środowisk kupieckich i dziennikarskich, przedstawiciela Związku  

Polskie Okna i Drzwi oraz przedstawicieli WPHI Ambasady RP w Pradze. Seminarium będzie okazją do 

rozszerzenia wiedzy na temat rynku czeskiego oraz do nawiązania nowych kontaktów. 

Uczestnikom misji oferujemy również wykorzystanie wspólnego stoiska promocyjno – 

informacyjnego o powierzchni 50m.kw. do rozmów z potencjalnymi kontrahentami, prezentacji swoich 

materiałów reklamowych oraz filmu reklamowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne stoisko promocyjno – informacyjne na targach MadeExpo 2012 w Mediolanie 

 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w misji gospodarczej wynosi: 

4.400 zł + 23% VAT 

Powyższa cena obejmuje: 

� przejazd Warszawa/Katowice/Brno (+ powrót)  luksusowym busem  
� zakwaterowanie w hotelu *** w pokojach jednoosobowych wraz ze śniadaniami 
� wyżywienie wg programu 
� karty wstępu na targi IBF 
� udział w spotkaniach matchmakingowych na wspólnym polskim promocyjno - informacyjnym 
� udział w spotkaniach branżowych na wspólnym polskim promocyjno - informacyjnym 
� udział w seminarium w dniu 25.04.2013, sala konferencyjna P3, I piętro, hala P 
� obecność na wspólnym stoisku promocyjno - informacyjnym 
� spacer po Brnie z przewodnikiem 



 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MISJI GOSPODARCZEJ 
23.04.2013 24.04.2013 25.04.2013 

Wyjazd z Warszawy przez Katowice –  
Obiad 
Przyjazd do Brna 
Kolacja  
Nocleg 
 

Śniadanie 
8.30 - Transfer na targi 
9.30 – 13:00 - Spotkania B2B, 
spotkanie z czeskim ekspertem oraz z 
przedstawicielem czeskiej instytucji 
otoczenia biznesu na wspólnym 
stoisku promocyjno - informacyjnym 
13:00 – Samodzielne zwiedzanie 
targów 
16.30 - Transfer z targów do centrum 
17.00 – Spacer po Brnie z 
przewodnikiem (około 2 h) 
19.30 – Kolacja  
ok. 23.00 – Powrót do hotelu  
Nocleg 

Śniadanie 
8.30 - Transfer na targi 
10.00-14.00 - Udział w seminarium 
branżowym, Sala P3, I piętro, Hala P  
13.00 – Lunch w ramach seminarium 
(sala P3) 
14.00 - Samodzielne zwiedzanie 
targów 
ok. 17.00 - Powrót do Polski 
bezpośrednio z targów 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału, w załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia udziału w misji. 
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z P. Justyną MROŻEWSKĄ lub P. Edytą BOGUSZEWSKĄ 

tel. 22/617-33-23, 22/617-26-48, email: biuro@eltar-targi.com.pl 
 
 
 
 
 

 

 
Elzbieta Tęsna  
Prezes firmy ELTAR 
Lider Konsorcjum „Polskie Okna i Drzwi“ 
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