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Promocja Opolszczyzny w okręgu Ren-Hunsrueck

We wtorek 17 kwietnia odbyło siękolejne spotkanie niemieckich przedsiębiorców
zorganizowane przez Regionalną Radę ds. Gospodarki okręgu Ren-Hunsrueck.
Przedstawiciel naszego regionu bierze udziałw tych rozmowach od momentu
powstania Biura Współpracy Gospodarczej w Hahn, udzielając pomocy zrzeszonym
przedsiębiorcom poprzez konsultacje na tematy gospodarcze.

Organizowane kwartalnie spotkanie odbyło się tym razem w miejscowości
Simmern. Uczestnicy mieli okazjęwysłuchania trzech prezentacji. Rzecznik zarządu
banku Volksbank Hunsrueck Otto Mayer zaprezentowałprodukty i usługi dla klientów
prowadzących swoje interesy poza granicami Republiki Federalnej Niemiec.

Achim Kistner - pracownik Banku Inwestycyjno-Strukturalnego (ISB) z Moguncji,
instytucji w Nadrenii-Palatynacie oferującej subwencje właścicielom firm
współpracującym z zagranicą, zaprezentowałprogramy wspierające uczestnictwo w
zagranicznych targach i wystawach oraz programy wspomagające eksport i import.

Thomas Alze - przedstawiciel Centralnego Banku Spółdzielczego Zachodnich
Niemiec (WGZ Bank AG) z Duesseldorfu przedstawiłmultimedialnąprezentacjęna
temat zasad tzw. „Jednolitego Obszaru Płatniczego" (Single European Payment Area
SEPA), który w niedalekiej przyszłości ułatwi przepływ pieniędzy miedzy naszym
regionem a krajami związkowymi Niemiec i wielu innych krajów Europy.
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Spotkanie było kolejnąokazjądo przybliżenia województwa opolskiego licznie
zgromadzonym na konferencji przedstawicielom lokalnego przemysłu, handlu i usług.
Podczas dyskusji pracownik opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej w Hahn
Przemysław Łebzuch miałokazję zwrócenia uwagi uczestników na aktywność
gospodarcząOpolszczyzny na terenie Nadrenii-Palatynatu oraz przekonania zebranych
o naszych możliwościach, sukcesach, kompetencjach i dynamice rozwoju
ekonomicznego na Śląsku Opolskim.

Uczestnictwo w tego typu konferencjach jest dla nas przede wszystkim dużym
wyróżnieniem, ugruntowuje nasząobecnośćw tym regionie, promuje Opolszczyznęi
sprzyja zainteresowaniu ofertą informacyjną Biura Współpracy Gospodarczej we
Frankfurcie-Hahn.


