Organizatorzy spotkania informacyjnego dla
przedsiębiorców z woj. opolskiego

„Środki na rozwój eksportu dla
Twojego przedsiębiorstwa”

 Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu:
• promocji przedsiębiorczości oraz rozwoju eksportu, w tym w
szczególności innowacyjnych towarów i usług.
• rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspierania młodych
przedsiębiorców w tworzeniu nowych rozwiązań biznesowych,
• tworzenia społeczeństwa opartego o wiedzę i technologie
informatyczne
• transferu wiedzy z uczelni wyższych do innowacyjnych przedsiębiorstw,

Ostatnio realizowane projekty:

• Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych "Możliwości
pozyskania grantów i dotacji z zewnętrznych źródeł w latach
2014-2020".
• Organizacja misji gospodarczych na zagraniczne imprezy
targowo-wystawiennicze dla dolnośląskich przedsiębiorstw, w
tym spotkań z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi.
• Tworzenie strategii rozwoju dolnośląskich przedsiębiorstw na
rynkach
zagranicznych,
zwłaszcza
dla
produktów
charakteryzujących się wysokich poziomem innowacyjności.

Dane kontaktowe:
Sprawdź: www. fundacja-diwt.org
Zadzwoń: 605 240 009
Napisz: info@fundacja-diwt.org

Kim jesteśmy?
Jesteśmy zespołem skupiającym specjalistów ds. eksportu,
konsultantów z różnych krajów oraz szkoleniowców - praktyków
biznesu. Tworzymy Export-Experts – wyspecjalizowany dział w
ramach czołowej wrocławskiej firmy doradczej EuroSpektrum.

Czym się zajmujemy?
• Świadczymy usługi eksportowe

• Pozyskujemy środki z Funduszy UE
• Rozliczamy projekty unijne

• Szkolimy przyszłych i obecnych eksporterów

Przykłady proponowanych przez nas szkoleń
 Zasady opracowywania i wdrażania strategii eksportowej przedsiębiorstwa;
 Jak skutecznie wybrać rynki docelowe - przygotowanie sektorowej analizy rynku zagranicznego;
 Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych;
 Ryzyko w działalności eksportowej oraz zabezpieczenie transakcji międzynarodowych;
 Efektywne narzędzia marketingowe w działalności eksportowej;

 Praktyczne warsztaty zawierania umów międzynarodowych, aspekty prawne w sprzedaży międzynarodowej;
 Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe;
 Techniki sprzedaży na rynkach zagranicznych;
 Negocjacje międzynarodowe;
 Różne rynki – różne kultury na przykładzie m. in.: Skandynawii, Kazachstanu, Turcji oraz USA;
 Nowe rynki, nowe możliwości - na przykładzie m.in.: Litwy, Łotwy, Estonii; Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji;
Kazachstanu, Uzbekistanu, Mongolii;
 Logistyka międzynarodowa;
 Cła i podatki w kontekście eksportu;
 Możliwości wykorzystania funduszy unijnych na działania eksportowe.

W ramach doradztwa eksportowego
świadczymy m.in. następujące usługi:
 pozyskiwanie i weryfikację partnerów zagranicznych;
 stworzenie kompleksowej strategii eksportowej;
 doradztwo w zakresie finansowania eksportu;

 wsparcie w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami
(prezentacja oferty, wsparcie w negocjacjach);
 organizacja wyjazdów i misji gospodarczych;
 opracowanie kontraktów, umów eksportowych;

 kompleksowe rozliczenie projektów eksportowych.

Export-Experts

oferuje również indywidualne i
grupowe usługi konsultingu eksportowego. Tematyka
spotkań każdorazowo dostosowana jest do wymagań
poszczególnych klientów.

Z naszych usług w zakresie konsultingu eksportowego
skorzystało w sumie ponad 225 firm. Wśród nich znajdują
się zarówno przedsiębiorstwa
krajowe jak i firmy
zagraniczne, m.in.:

Nasi eksperci:

Grzegorz Bratek - założyciel i Dyrektor Zarządzający EuroSpektrum,
Partner Zarządzający w firmie GoEast (współpracuje z klientami
wschodnimi). Od ponad 12 lat wprowadza polskie i międzynarodowe
marki na rynki zagraniczne. Posiada bogate doświadczenie w konsultingu
międzynarodowym oraz prowadzeniu szkoleń handlowych i
produktowych na rynkach wschodnich. Od kilku lat zajmuje się także
usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju
eksportu, tworzeniem modeli biznesowych oraz rozwijaniem nowych
kanałów sprzedaży zagranicą.

Nasi eksperci:

ANIA

Anna Machowicz- absolwentka Stosunków Międzynarodowych i Ekonomii.
Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu FE na lata 2007-2013 PO),
na bieżąco doskonali wiedzę dotyczącą FE na lata 2014-2020. Pracownik etatowy
Fundacji, specjalizuje się w przygotowywaniu i realizacji projektów związanych z
rozwojem działalności eksportowej. (wchodzenie na rynki zagraniczne,
pozyskiwanie partnerów zagranicznych, udział w targach/ misjach/ podróżach
służbowych itp.). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zwłaszcza z
zakresu pozyskiwania Funduszy UE na internacjonalizację polskich podmiotów
gospodarczych, w tym innowacyjnych start-upów. Dodatkowo - współtworzy
programy merytoryczne pod organizację szkoleń dla takich podmiotów, jak
Centra Eksporterów i Inwestorów, czy jednostek Enterprise Europe Network.

Nasi eksperci:

JARYNA

Jaryna Ziemba- absolwentka Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji
Europejskiej. Studentka Prawa. Posiada wiedzę praktyczną z zakresu
dofinansowania w ramach POIG 6.1”Paszport do Eksportu” z perspektywy na
lata 2007-2013, na bieżąco doskonali wiedzę dotyczącą FE dot. eksportu na
lata 2014-2020. Należy do grona specjalistów Export-Experts, odpowiada za
przygotowywanie i realizacje projektów związanych z rozwojem działalności
eksportowej (wchodzenie na rynki zagraniczne, pozyskiwanie partnerów
zagranicznych, udział w targach/misjach/podróżach służbowych itp.).
Specjalizuje się przede wszystkim na wprowadzaniu firm na rynki wschodnie
(Ukraina, Rosja, Białoruś, Kazachstan itd.) ze względu na znajomość języków
obcych: rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego oraz niemieckiego. Posiada
także doświadczenie w działaniach eksportowych na rynkach UE (Hiszpania,
Włochy, Niemcy).

