
UDZIAŁ W TARGACH 
W SZANGHAJU I DUBAJU

„PROMOCJA GOSPODARCZA 
POWIATU PILSKIEGO- etap II”





Dla kogo jest projekt?

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

posiadających siedzibę na terenie powiatu pilskiego, 

spełniających kryteria dotyczące możliwości skorzystania

z pomocy de minimis,  których działalność mieści się w ramach sekcji 

PKD zgodnych z obszarem co najmniej jednej ze specjalizacji:

biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, 

przemysł jutra,

rozwój oparty na technologiach informacyjno- komunikacyjnych (ICT).



W ramach projektu oferujemy wyjazdy 
na targi branżowe

Chiny



W ramach projektu oferujemy wyjazdy 
na targi branżowe

Zjednoczone 
Emiraty Arabskie



Wyjazdy dla od 5 do 7 przedsiębiorców
prowadzących działalność w branży 

„Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów”

na targi do Chin



Od 18 do 20 maja 2022 r. SIAL 
Shanghai odbędzie się w 
Międzynarodowym Centrum 
Expo w Szanghaju na 
powierzchni wystawienniczej 
180 000 m2. Oczekuje się, że 
wydarzenie przyciągnie 4 500 
wystawców i 150 000 
odwiedzających.

Wystawa obejmie 15 kategorii 
produktów spożywczych i napojów
w tym mięso, produkty mleczne, 
produkty rolne, napoje, słodycze, 
przekąski, żywność spożywcza, 
konserwy, mrożonki, żywność 
gotową, owoce i warzywa, przyprawy, 
produkty wodne, żywność 
ekologiczną i zdrowa żywność.



Wyjazd dla 10-14 
przedsiębiorców 
prowadzących działalność w 
branży ICT oraz Przemysł jutra 
na targi do Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich.

Jesienią 2022 r. przełom 
września/października odbędą się targi 
GITEX w Dubaju skierowane głownie 
do branży ICT. Corocznie wydarzenie 
przyciąga 4 000 wystawców i 150 000 
odwiedzających



transportu materiałów promocyjnych i ewentualnych eksponatów,

budowę stoiska wystawienniczego, 

noclegów (zakwaterowanie wraz ze śniadaniem w hotelach wskazanych 

przez Organizatora, w czasie trwania targów), 

transportu samolotem (w obydwie strony),

transport wewnętrzny na terenie kraju (obejmujący przejazd na trasie 

lotnisko-hotel-lotnisko oraz hotel-targi-hotel),

wejściówek na targi,

catering na targach.

Powiat Pilski w ramach projektu pokryje koszty:



Wsparcie szkoleniowo-doradcze 
w zakresie wsparcia 

internacjonalizacji przedsiębiorstw
Usługi szkoleniowo-doradcze są odpowiedzią na potrzeby oraz 
oczekiwania MŚP w zakresie konieczności pogłębienia wiedzy 
nt. sprzedaży produktów oraz rodzaju strategii wchodzenia na 
rynki zagraniczne i ich aspektów dostępu do wybranych 
rynków zagranicznych. 
Założono 4 szkolenia, 1 dzień szkoleniowy po 4 h.



Warunki rekrutacji

Wypełnienie formularza tzw. preankietowego – istnieje możliwość 
wskazania innych targów branżowych na terenie Chin i ZSE 
wpisujących się we wskazane branże; doprecyzowanie tematyki 
szkoleń. 

Termin na wypełnienie preankiet – do 15 listopada br. i odesłanie na 
adres ue@powiat.pila.pl

Docelowa rekrutacja: od grudnia br. do stycznia 2022 r.



Formularz będzie zawierał między innymi:

dane kontaktowe firmy i opis działalności,

status, 

kody PKD i uzasadnienie co do rozwoju głównej specjalizacji

wielkość sprzedaży za zamknięty rok obrotowy,

liczbę zatrudnionych pracowników, 

opis ewentualnie prowadzonej już działalności eksportowej, 

oczekiwania co do partnerów, z którymi planowane jest nawiązanie 

współpracy,

poziom znajomości języka angielskiego, 

poziom uzyskanej pomocy de minimis.



Organizacja forum gospodarczego o zasięgu międzynarodowym 
łączącego aspekt gospodarczy z inwestycyjnym oraz sferę 
biznesową z instytucjami otoczenia biznesu, w którym weźmie 
udział ok. 60 uczestników (JST, MŚP, inwestorów, instytucji 
otoczenia biznesu, etc). 

Celem forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, 
doświadczeń i poglądów pomiędzy ww. podmiotami. 

Planowany termin: listopad 2022 r.



Dziękuję za uwagę

Karolina Szambelańczyk
Koordynator Projektu

Biuro projektu:
Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju

tel. 67 210 94 81 oraz 67 210 93 15
karolina.szambelanczyk@powiat.pila.pl

ue@powiat.pila.pl 

Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła
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