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Lódzkie

Szanowni Panstwo,

.

Lódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Województwem Lódzkim maja zaszczyt
zaprosic przedsiebiorców z Panstwa regionu do udzialu w misji gospodarczej do Kazachstanu, której
termin przypada na okres 20-25 maja br.
Projekt obejmuje wyjazd do Astany oraz Almaty grupy skladajacej sie z przedsiebiorców
z Regionu Lódzkiego, przedstawicieli administracji samorzadowej, uczelni wyzszych, Lódzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, Lódzkiego Portu Lotniczego im. Stanislawa Reymonta, Lódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Lódzkiego Technoparku oraz organizacji zrzeszajacymi przedsiebiorców.
Misja gospodarcza ma na celu umozliwienie kontaktów handlowych, biznesowych i naukowych
z kazachstanskimi podmiotami, przyblizenie specyfiki funkcjonowania na tamtejszym rynku, bedzie tez
dobra okazja do wymiany wiedzy i doswiadczen. Jest to takze doskonala szansa do nawiazania
trwalej wspólpracy miedzy Regionem Lódzkim a Republika Kazachstanu.
Do udzialu w misji zapraszamy serdecznie przedsiebiorców reprezentujacych:
•

branze spozywcza, przetwórstwo spozywcze, owocowo - warzywne,

• wyroby cukiernicze,
•

przemysl tekstylny,

•

przemysl metalurgiczny,

•

branze chemiczna,

•

przemysl farmaceutyczno - medyczny,

•

branze infrastrukturalno - budowlana,

•

branze IT,

•

branze motoryzacyjna
Program misji przewiduje miedzy innymi spotkania biznesowe B2B, w których wezma udzial

reprezentanci organizacji biznesowych, zainteresowanych nawiazaniem kontaktów z Polska.
Uprzejmie prosimy o poinformowanie przedsiebiorców z Panstwa regionu dzialajacych
w wyzej wymienionych branzach o organizowanej misji gospodarczej.
Obecnie Kazachstan zajmuje 59 miejsce (na 183 kraje) na liscie opublikowanej przez Bank
Swiatowy pod wzgledem warunków prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
panstw o wysokiej atrakcyjnosci

i jest

wymieniany wsród

inwestycyjnej. W opinii BS, dobrze wypada we wszystkich

analizowanych wskaznikach: dostepnosc sily roboczej, latwosc zakladania firm, ochrona praw
inwestorów,

opodatkowanie

przedsiebiorców,

handel

miedzynarodowy

czy

bezpieczenstwo

zawieranych kontraktów. Kazachstan jest w Unii Celnej z Bialorusia i Rosja, co umozliwia stosowanie
uproszczonych procedur w transporcie towarów

i certyfikacji.

Koszty ponoszone przez uczestnika misji (zglaszajacego):
•

Koszt przejazdu (bilet lotniczy) na trasie Warszawa - Almaty - Astana - Warszawa

• Wiza
•

Zakwaterowanie, i wyzywienie

•

Diety pobytowe,

•

Udzial w targach branzowych

•

Ubezpieczenie osobowe i ewentualnych eksponatów

•

Transport materialów promocyjnych i próbek produktów

.

Szacunkowy koszt pobytu: 8000 PLN. Koszt uzalezniony jest takze od ostatecznej ilosci uczestników
delegacji.

Organizator zapewnia:
•

Zarezerwowanie biletów lotniczych na trasie: Warszawa - Almaty - Astana - Warszawa lub
czarteru Lódz- Almaty

•

Zarezerwowanie zakwaterowania,

• Transfer z lotniska i na lotnisko oraz na miejscu,
•

Opieke organizacyjna na miejscu,

•

Obsluge tlumaczy w trakcie spotkan

Szczególowa

agenda oraz doprecyzowane

koszty

misji zostana

przedstawione

Panstwu

w

pózniejszym terminie.

Zwracamy

sie z prosba

o umieszczenie

zalaczonego formularza zgloszeniowego
Wszystkich

zainteresowanych

formularza zgloszeniowego

informacji

na temat

organizowanej

misji

oraz

na Panstwa stronie internetowej.

udzialem w misji prosimy

o wypelnienie

zalaczonego

oraz przeslanie go na adres e-mail: d_krajcarz @Iarr.lodz.pl, faxem

(042) 664 37 50, lub dostarczenie osobiscie na do siedziby Lódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. ul. Tuwima 22/26 w Lodzi, pietro VII - Sekretariat Biura Zarzadu do dnia 25 marca.
Wszelkich niezbednych informacji dotyczacych udzialu Panstwa w misji udziela pracownicy
Lódzkiej

Agencji

Rozwoju

Regionalnego

-

Izabela

Witaszek

tel.

(042) 664

37 94, e-mail:

Lwitaszek@larr.lodz.pl, Dorota Krajcarz tel. (042) 291 7880 .e-mail: d_krajcarz@larr.lodz.pl.
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