
Rezultaty projektu

– misje gospodarcze do USA i ZEA





Projekt skierowany był do:

• mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

• przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie powiatu pilskiego, 

• przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach specjalizacji:

• biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,

• przemysł jutra,

• rozwój oparty na technologiach informacyjno- komunikacyjnych (ICT).



Główne rezultaty projektu:

• udział w roli wystawcy w dwóch imprezach targowych w USA i ZEA,

• wsparcie szkoleniowo-doradcze, 

• kampania informacyjno-promocyjna (skierowana do inwestorów

zagranicznych),

• analizy rynków perspektywicznych.



Udział w targach 

AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW

USA 

(MIAMI)

12-13 

września 

2022 r.



Udział w targach 

AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW:

5 firm z branży „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”: 

• MLP Maes Anna; 

• OLEOTEKA Monika Cylwa, Robert Cylwa s.c.;

• Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta; 

• PRB Sp. z o.o.; 

• GOLD LION Sp. z o. o.



Udział w targach 

GITEX

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie

(Dubaj)

10-14 października 

2022 r.



Udział w targach 

GITEX

10 firm z branży ICT i Przemysł Jutra:

• OPUS Sp. z o.o. Sp. k.; 

• SOKAL Sp.j.; 

• K-M Import Kożuchowski – Marciniak Sp.j.;

• PROFIL Sp. z o. o.; 

• PILSOFT Dariusz Kacban; 

• Wolf Security Tomasz Zegan; 

• Webtom.pl Sp. z o. o.; 

• SUN GROUP Sp. z o. o. sp. k.; 

• Polster Sp. z o. o. sp. k.; 

• Produkcja Telewizyjna „Konart” 



• transportu materiałów promocyjnych,

• budowy stoiska wystawienniczego, 

• noclegów (zakwaterowanie wraz ze śniadaniem, 

• transportu samolotem (w obydwie strony),

• transportu wewnętrzny na terenie kraju (obejmujący przejazd na trasie 

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

• wejściówek na targi,

• cateringu na targach.

Powiat Pilski w ramach projektu pokrył koszty:



Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

w zakresie wsparcia 

internacjonalizacji przedsiębiorstw

Usługi szkoleniowo-doradcze były 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. 

Przeprowadzono 4 szkolenia



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


