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MISJA GOSPODARCZA DO 
SZTOKHOLMU  

odbywająca się w terminie 01 – 03.04.2014 
podczas targów budowlanych NORDBYGG 2014 w Sztokholmie, Stockholmsmässan , Mässvägen 1, Älvsjö, 

12580 Stockholm. 

 
 

 

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 Sztokholmu, organizowanej podczas 

największych w Skandynawii międzynarodowych targów branży budowlanej NORDBYGG 2014 .  

Targi NORDBYGG odbędą się w dniach 01-04 Kwiecień 2014 roku w Szwedzkim Centrum 

Wystawienniczym Stockholmsmässan. Targi organizowane są w cyklu dwuletnim na terenach targowych  

o łącznej powierzchni 36 288,00 m.kw. . W poprzedniej edycji w roku 2012 na targach zaprezentowało się 

ponad 900 wystawców z 22 krajów i odwiedziło je ponad 56 500,00 zwiedzających.  

Szwecja jest krajem, dla którego handel zagraniczny stanowi jeden z najważniejszych elementów, 

decydujących o funkcjonowaniu gospodarki. Towary polskich producentów są coraz bardziej pożądane na 

rynku szwedzkim, a polscy producenci wchodzący na rynek w Szwecji odnoszą duże sukcesy. Obroty 

handlowe Polski ze Szwecją wzrastają w czym również pomaga bliskość geograficzna naszych krajów.  

W związku z powyższym tematykę misji stanowi polsko – szwedzko współpraca gospodarcza  

z uwzględnieniem branży stolarki okiennej i drzwiowej, jej perspektyw rozwoju oraz bezpośrednie 

spotkania i rozmowy polskich producentów z partnerami szwedzkimi, stanowiące doskonałą możliwość 

przeprowadzenia analizy potrzeb zagranicznych odbiorców oraz kontynuacji lub nawiązania kontaktów 

handlowych.  
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Misja organizowana jest przez ELTAR Lidera Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi przy współpracy  

z Wydziałem Promocji Hadlu i Inwestycji w Sztokholmie. Dodatkowo ELTAR w celu organizacji spotkań 

handlowych współpracuje z wybranym szwedzkim partnerem. 

Dla uczestników misji zorganizowane zostaną następujące działania: 

a) spotkanie match-makingowe z przedstawicielami szwedzkich środowisk kupieckich,  

b) spotkanie z przedstawicielem szwedzkiej instytucji gospodarczej, 

c) spotkanie ze szwedzkim ekspertem. 

ELTAR zapewnia wszystkim uczestnikom misji kompleksową organizację misji to jest: 

zakwaterowania, transportu  lotniczego, transferów lokalnych, obsługę tłumacza, transport materiałów 

reklamowych na życzenie. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Sztokholmu! 

 
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z P. Justyną MROŻEWSKĄ, Organizatorem 

Targów i Wystaw ELTAR: 
Tel. 22/617-33-23, 22/617-25-55, e-mail biuro@eltar-targi.com.pl 

 
 

 
 

Z poważaniem 
 

Elżbieta Tęsna 
Prezes ELTAR 

Lider Konsorcjum „Polskie Okna i Drzwi 
 

 

 

 

 

 


