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Przedsiębiorcy opolscy w Luksemburgu 
 

 

Województwo opolskie po raz pierwszy – i jako jedyny region Polski – 
uczestniczyło w "Forum Przedsiębiorców" w Luksemburgu odbywającym się od 
20 do 22 listopada w ramach międzynarodowych targów specjalistycznych 
"Contact". 
 
Na zaproszenie Biura Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie - Hahn w giełdzie 
kooperacyjnej z udziałem reprezentantów kilkuset firm z 15 regionów europejskich 
uczestniczyły następujące firmy oraz instytucje z Opolszczyzny: 
- Izba Gospodarcza Śląsk z Opola 
- Bis Multiserwis z Krapkowic 
- Autoryzowany serwis Bosch - Kania Auto-Service ze Starych Kotkowic 
- Industrie Service Pakosz ze Strzelec Opolskich 
"Forum Przedsiębiorców" jest największą platformą kontaktów biznesowych w 
regionie, która z roku na rok się powiększa m.in. poprzez udział nowych państw, takich 
jak Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Polska. Stało się to moŜliwe dzięki 
włączeniu w tym roku "Forum Przedsiębiorców" do targów specjalistycznych "Contact" 
odbywających się w tym samym czasie na terenie kompleksu targowo-wystawowego 
LUXEXPO. Plusem dla wystawców i zwiedzających jest moŜliwość udziału w obu 
imprezach jednocześnie. 
„Forum przedsiębiorców" oraz targi „Contact" w Luksemburgu były dla Urzędu 
Marszałkowskiego i przybyłych przedsiębiorców z Opolszczyzny imprezą pilotaŜową, 
poprzez którą staraliśmy się ocenić zainteresowanie naszym regionem wśród 
zgromadzonych wystawców i zwiedzających. Na terenie kompleksu hal targowych 
LUXEXPO odbywają się bowiem często międzynarodowe targi poświęcone wielu 
gałęziom przemysłu, w których nasze województwo będzie mogło brać udział. 
 
Znaczenie targów gospodarczych w księstwie podnosi z pewnością fakt, iŜ 
Luksemburg jest jedną ze stolic Unii Europejskiej, a jednocześnie jednym z głównych 
ośrodków finansowych świata i siedziba 166 banków, w tym Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego.  
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Pobyt w Luksemburgu był jednocześnie okazją, by nawiązać bliski kontakt z Izbą 
Handlową księstwa (Chambre de Commerce Luxembourg) i przeprowadzić wstępne 
rozmowy w sprawie wspólnych przedsięwzięć Biura Współpracy Gospodarczej we 
Frankfurcie-Hahn oraz luksemburskiej Izby Handlowej zaplanowanych na 2008 rok. 
 
Z pewnością nie zabraknie nas na Forum 2008, które jest bardzo ciekawą ofertą dla 
opolskich firm. Tegoroczni organizatorzy wyrazili nadzieję, Ŝe w przyszłym roku zgłosi 
się duŜo większa liczba chętnych przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z tej 
niezwykle interesującej formy promocji, która nie wymaga duŜego nakładu środków 
finansowych (przejazd i nocleg we własnym zakresie). Całość kosztów imprezy została 
bowiem sfinansowana ze środków unijnych oraz Izby Gospodarczej Wielkiego 
Księstwa Luksemburg. 


