MISJA BRANŻOWA POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
DUBAJ 03.04 – 07.04.2016

Niedziela 03.04.2016
- wylot z Warszawy, godziny popołudniowe
Poniedziałek 04.04.2016
- udział w targach WodShow
- godziny popołudniowe i wieczorne to zwiedzanie Dubaju. Wjazd na najwyższy budynek świata,
pokaz fontann dubajskich, zwiedzanie największego akwarium morskiego
Wtorek 05.04.2016
- spotkania B2B z partnerami arabskimi: spotkania odbędą się ze sprawdzonymi partnerami, którzy
wyrazili gotowość do rozmów, są to firmy zainteresowane drewnem konstrukcyjnym (budowlane,
deweloperskie) oraz sprowadzaniem gotowych produktów min. podłogi, meble ogrodowe, okna,
drzwi, meble do wnętrz, także hotelowe.
- uczestnictwo w Targach WoodShow
- kolacja z Dubajskim Klubem Dyplomatycznym: zrzesza on radców handlowych ambasad z krajów
ościennych i nie tylko, przedstawicieli firm działających w Emiratach a także firmy z różnych rejonów
świata.
Środa 06.07.2016
- wyjazd do specjalnej strefy ekonomicznej: spotkanie z władzami emiratu Ras Al Khaimah, którzy
opowiedzą o warunkach inwestowania i korzyściach jakie oferują dla firm
- spotkania z partnerami zainteresowanymi współpracą z polskimi firmami, przekrój firm podobny do
wtorkowych
- atrakcje turystyczne, meczet w Abu Dabi (największy na świecie), wyspa Yas: Świat Rozrywki
Ferrari, największa na świecie kolejka górska i wiele innych, zwiedzanie dzielnicy wieżowców
Czwartek 07.04.2016
- powrót porannym samolotem do Warszawy, przylot w godzinach południowych

CENNIK I HARMONOGRAM

Koszt wyjazdu 12,160 zł netto. Istnieje możliwość częściowego zwrotu kosztów w ramach wspólnego
wniosku do Ministerstwa Gospodarki. Refundacja może sięgnąć do 50% kosztów wyjazdu. Składanie
wniosków i koordynację będzie prowadzić firma MK Business Link.

Zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2015 roku prosimy kierować do przedstawiciela Biura Izby - Rafał
Szefler nr. telefonu 530 003 794 lub mail rafal.szefler@przemysldrzewny.pl
Zaliczkę w wysokości 40% wymaganej kwoty należy wpłacić do dnia 8 stycznia 2016 roku.
Pozwoli ona na zarezerwowanie biletów, oraz wpłatę zaliczki dla hotelu.
Pozostałą część należności należy wpłacić do dnia 8 lutego 2016 roku.

W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
wyjazdu.

