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Polsko-czeska giełda kooperacyjna w Opolu – 
spotkanie biznesowe B2B dla przedsiębiorców i 

Instytucji Otoczenia Biznesu z Polski i Republiki 
Czeskiej 

 

Opole, 10 kwietnia 2015 r. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach biznesowych (B2B) 
realizowanych w ramach projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości i rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

Organizatorem wydarzenia jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z czeskim 
partnerem Krajem morawsko-śląskim. 

NA CZYM POLEGAJ Ą SPOTKANIA B2B? 

Jest to szybka i bezpośrednia forma poszukiwania partnera do współpracy. To możliwość 
wymiany informacji o innowacyjnych technologiach, nowych trendach, a także poszukiwania 
partnerów biznesowych i technologicznych. Uczestnicy sami mogą wybrać partnerów do 
bezpośrednich spotkań B2B zgodnie z typem poszukiwanej współpracy jeszcze przed samym 
wydarzeniem. 

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZY Ć W SPOTKANIACH?  

� aby odkryć nowe możliwości współpracy biznesowej i technologicznej 
� aby promować przedsiębiorstwo poprzez opublikowany profil współpracy 
� aby jak najlepiej wykorzystać czas poprzez wcześniejsze ustalenie planu 

bezpośrednich 20-minutowych spotkań partnerskich 
� aby zapoznać się z dobrymi praktykami i doświadczeniami. 

KOSZTY:  

Udział w spotkaniach partnerskich jest bezpłatny. Organizator zapewnia poczęstunek.  
Koszty podróży  do Opola uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  
Liczba miejsc ograniczona!!! 
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TERMINY :  

5.03.2015 – 23.03.2015 Rejestracja uczestników i prezentacja profili firm z Polski i 
Republiki Czeskiej 

24.03.2015 – 8.04.2015  Wybór bezpośrednich spotkań partnerskich 
10.04.2015 Spotkania biznesowe (11:00-14:00) 

 

MIEJSCE :  

Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu 
ul. Wrocławska 158 
45-835 Opole 

KONTAKT :  

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach B2B prosimy o wysłanie elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego: 
https://docs.google.com/forms/d/1Yj-GFl8IIRFjlQwcNMz8x3-
RdAH6KE3z9wootPAygkk/viewform 
(link również w załączeniu do informacji mailowej). 
 
Profile firm z Polski i Czech dostępne będą na stronie internetowej: 
https://sites.google.com/site/b2bopole/ 
 
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu: 
Anna Juszczyszyn  
tel. 77 40 33 641 
e-mail: a.juszczyszyn@ocrg.opolskie.pl 

Łukasz Kucharski 
tel. 77 40 33 663 
e-mail: l.kucharski@ocrg.opolskie.pl 

 

Impreza równoległa do Polsko-Czeskiej Giełdy kooperacyjnej  
to 44 Opolskie Targi Budownictwa Mój Dom odbywające się w 
CWK w Opolu w dniach 10-12.04.2015 r. (możliwość bezpłatnego 
zwiedzania stoisk wystawienniczych przy okazji Giełdy 
kooperacyjnej w dniu 10.04.2015 r.). 

Serdecznie zapraszamy!!! 


