Szanowni Państwo,
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
zaprasza do udziału w

CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO
SZANOWNI PAŃSTWO,

Targi China International Import Expo to pierwsza tego
rodzaju impreza pod patronatem samego Prezydenta Chin –
Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję
do zaprezentowania polskich produktów oraz nawiązania
kontaktów z dystrybutorami, agentami handlowymi i kupcami.
Z perspektywy organizatorów istotnym celem targów jest
promocja w Chinach produktów importowych. Promocji służyć
ma udział ok. 5500 agentów i dystrybutorów z terytorium
całych Chin, którzy podczas targów liczą na nawiązanie
wieloletniej współpracy z zagranicznymi partnerami.
Dla zainteresowanych firm będziemy starali się zaoferować
nie tylko atrakcyjne warunki finansowe, ale przede wszystkim
dedykowane spotkania z firmami chińskimi, agentami oraz
dystrybutorami.
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DLACZEGO CIIE?
Targi pod patronatem samego Prezydenta
Chin – Xi Jingpinga!
Pierwsze targi importowe w Chinach
na taką skalę!
Gwarantowany udział ok. 5500 agentów
i dystrybutorów z całych Chin!
Szanse na nawiązanie długoletniej
współpracy!
Wyjątkowa oferta skierowana do branż:
Inteligentnych technologii,
Elektronicznej, Samochodowej,
Żywności & Produktów rolnospożywczych,
Kosmetycznej, Medycznej &
Farmaceutycznej, Modowej!

KOSZTY
Obecnie PAIH prowadzi rozmowy z
organizatorami celem zapewnienia jak
najniższego kosztu udziału w imprezie,
którego orientacyjny koszt nie powinien
przekroczyć 6000 zł w przypadku
standardowego stoiska o powierzchni
9m2.
Prosimy o wstępne wypełnienie formularza
i rejestrację do 31 maja
Po zamknięciu rejestracji zaprosimy
zainteresowane firmy do Warszawy celem
omówienia wspólnej koncepcji polskiego
pawilonu

DLACZEGO PAIH?
Gwarantujemy:
Udział w seminarium przygotowawczym
z zakresu sprzedaży do Chin prowadzonym
przez ekspertów od lat obecnych na
tamtejszym rynku!
Stworzenie jednego wspólnego stoiska
branżowego!
Dedykowane spotkania z dystrybutorami
i agentami!
Obsługę tłumaczy ang.-chiń. oraz pomoc w
prowadzeniu negocjacji!
Wspólny katalog polskich wystawców!
Promocję w mediach chińskich!
Dedykowane spotkanie z dziennikarzami
chińskimi!
Działania kreatywne mające przyciągnąć
uwagę chińskich agentów!
Duże stoisko prezentujące potencjał polskiej
gospodarki i regionów!

Zgłoszenia należy składać poprzez formularz
elektroniczny pod adresem:
http://www.gochina.gov.pl/China_Internation
al_Import_Expo_2018

rejestracja tutaj:

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod: malgorzata.zawisza@paih.gov.pl
lub michalina.jendrzejczyk@paih.gov.pl lub na Wechacie: PAIH Targi CIIE 2018.

