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Dni Gospodarki Polskiej w Halle (Saale) 23-24.05.2007 
 
 
Firmy z Opolszczyzny zainteresowane nawiązaniem współpracy i kontaktów 
handlowych z niemieckimi przedsiębiorstwami mają okazję zaprezentować swoją 
ofertę na odbywających się pod koniec maja w Niemczech „Dniach Gospodarki 
Polskiej”.  
 
Seminarium gospodarcze połączone z giełdą kontaktową organizowane jest przez 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie we współpracy z IHK 
(Izba Przemysłowo-Handlowa) Magdeburg oraz BVMW (Federalne Zrzeszenie Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości) oddział Saksonia-Anhalt i odbywa się w terminie 23-24 
maja 2007 w mieście Halle/Saale (ok. 250 km od granicy z Polską). 
 
Celem sympozjum "Dni polskiej gospodarki" jest zapoznanie niemieckich uczestników 
- firm, działających na terenie kraju federalnego Saksonia-Anhalt z aktualnym stanem 
stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami oraz perspektywą ich 
dalszego rozwoju, zaprezentowanie walorów ekonomiczno-gospodarczych zarówno 
Saksonii-Anhalt jak i Polski oraz moŜliwości nawiązania bezpośredniej współpracy z 
firmami kraju federalnego Saksonia-Anhalt. 
 
W drugim dniu w ramach giełdy kontaktowej przewidziane są spotkania w formie B2B 
przedstawicieli firm polskich biorących udział w "Dniach polskiej gospodarki" z 
wyselekcjonowanymi firmami niemieckimi zainteresowanymi w nawiązaniu kontaktów 
kooperacyjno-handlowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog firm biorących 
udział w projekcie z wyszczególnionymi priorytetami udziału w giełdzie np. kupno, 
sprzedaŜ, inwestycja, technologia lub inny rodzaj współpracy oraz sprecyzowaną 
dziedziną zainteresowań gospodarczych poszczególnych firm. Katalog ułatwi 
nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami oprócz juŜ wcześniej uzgodnionych.  
 
Organizatorzy przedsięwzięcia nie ograniczają uczestnictwa polskich firm do 
konkretnych branŜ gdyŜ właśnie róŜnorodność i szeroki wachlarz oferowanych 
towarów i usług mają być magnesem przyciągającym dla niemieckich kontrahentów 
zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. 
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Organizatorzy stawiają do dyspozycji (nieodpłatnie) pomieszczenia, w których będą 
odbywać się w/w imprezy wraz z miejscem (stolik) do zaprezentowania usług czy 
wyrobów swojej firmy. Koszty przejazdu oraz noclegu pokrywają uczestnicy we 
własnym zakresie (przewidywany koszt noclegu wynosi ca. 30-60 EUR). 
 
Zgłoszenia firmy naleŜy dokonać do dnia 07.04.2007. BliŜszych informacji udziela w tej 
sprawie Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Niemczech.  
 
Kontakt z biurem: 
Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego 
Reprezentant: dr Przemysław Łebzuch 
Mittel- und Osteuropazentrum (MOEZ) Rheinland-Pfalz 
Gebäude 890, D-55483 Hahn-Flughafen, Niemcy 
Tel.: +49 (0) 6543 509437, Fax: +49 (0) 6543 509439 
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