GOSPODARCZA MISJA WYJAZDOWA ASTANA EXPO 2017
04.09-09.09.2017
ASTANA, KAZACHSTAN
1. ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja
Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
2. PROGRAM RAMOWY
04.09 poniedziałek:
- wylot z Wrocławia do Warszawy (godz. 21.00 – 21:45)
- wylot z Warszawy do Astany (godz. 22:50- 7:25)
05.09 wtorek:
- Forum gospodarcze
- Spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami WPHI Ambasady RP,
przedstawicielami Izby Przemysłowo – Handlowej oraz Agencji KAZAKH INVEST oraz
Izby Przedsiębiorców ATAMEKEN.
- kolacja biznesowa
06.09 środa:
- Polsko – Kazachstańskie Forum Gospodarcze – wydarzenie organizowane przez
Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję
Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kazachstanu, Narodowym
Holdingiem Baiterec, Kazakh Invest w uzgodnieniu z Kancelarią Prezydenta RP
- zwiedzanie wystawy Astana Expo 2017
07.09 czwartek:
- Dzień Narodowy Polski
08.09 piątek
- wizytacja terenów budowlanych/ inwestycyjnych/ przedsiębiorstw-kontrahentów

09. 09 sobota
- wylot Astana – Warszawa (13:00 : 14:00)
3. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ
31 lipca 2017. Liczba uczestników ograniczona.
4. KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata za misję obejmuje:
- transport (bagaż rejestrowany do 23 kg)
- wsparcie przy rezerwacji hotelu
- udział w forum gospodarczym
- wyłonienie partnerów do rozmów B2B oraz organizację spotkań
- opiekę logistyczną oraz organizacyjną podczas wizyty
- tłumaczenia
- pomoc przy rozmowach z partnerami kazachstańskimi
- wizytację terenów budowlanych/ inwestycyjnych/ przedsiębiorstw-kontrahentów
- wejście na wystawę EXPO ASTANA
- możliwość skorzystania ze stoiska województwa dolnośląskiego podczas wystawy (
wystawienie materiałów, rozmowy z klientami/kontrahentami)
- udział w 1 oficjalnej kolacji
Uczestnik misji pokrywa dodatkowo:
- koszt noclegu
- wyżywienie
- wycieczka z przewodnikiem
5. WARUNKI FINANSOWE
Pełne uczestnictwo w programie: 3980, 00 zł + 23%VAT/osobę.
6. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza
zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora
anna.bardakova@dawg.pl w terminie do:
31 lipca 2017.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p. 5 płatne na podstawie faktur VAT do dnia 31 lipca 2017 r.
8. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po:
31 lipca 2017 r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo w Misji.
05 sierpnia 2017r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo w Misji.
Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału
Uczestnika w Misji Gospodarczej, takich jak skan paszportu, ubezpieczenia. Nieotrzymanie
przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może
potraktować jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej. Organizator zastrzega sobie
prawo rozwiązania Umowy - po uprzednim bezskutecznym wezwaniu - w przypadku
nieuregulowania przez Uczestnika płatności w terminie określonym w pkt 7.

