Enterprise Europe Network
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
e-mail:een@wsiz.rzeszow.pl
http://een.wsiz.rzeszow.pl
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TARGI PN. "MADE IN CYPRUS"
World Trade Center Cyprus przy wsparciu cypryjskiego Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu
i Turystyki, Cypryjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Cypryjskiej Federacji Pracodawców
i Przedsiębiorców zaprasza do wzięcia udziału w targach pn. "Made in Cyprus". Będą one miały miejsce
w dniach 9-11 maja 2014 r. w Nikozji.
Targi będą doskonałą okazją do zapoznania się z bogatą ofertą cypryjskich produktów i usług, jak
również bezpośrednich spotkań z cypryjskimi przedsiębiorcami. Podczas targów odbędą się również
spotkania B2B pomiędzy wystawcami a gośćmi starannie dopasowanymi przez organizatorów.
Pełen pakiet dla jednego gościa obejmuje:





zakwaterowanie w 4 lub 5 gwiazdkowym hotelu na 4 noclegi: 8-12.05.2014,
transport na i z miejsca wystawy w dniach 9-10 maja 2014,
obiad 9 maja 2014 w restauracji z lokalną kuchnią,
spotkania B2B, wstęp na targi, zaproszenie na uroczyste otwarcie.

Koszt: 600 EUR na osobę/przelot w zakresie gości
Więcej informacji na stronie … http://www.cyprustrade.pl/

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ KATEDRA FINANSÓW PRZY
WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKIEM BANKÓW POLSKICH ZAPRASZAJĄ NA WYKŁAD
OTWARTY - „SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH”.

Wykład odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 r., o godzinie 10:00 w Sali RA101 w Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Wykład poprowadzi Ostafiński Krzysztof – Regionalny Koordynator Projektu Nowoczesne Zarządzanie
Biznesem, zatrudniony w Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w Warszawie,
przedstawiciel Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A., absolwent socjologii i prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, aplikant
radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.
Celem wykładu jest przedstawienie systemów wymiany informacji finansowych oraz pokazanie w jaki
sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera funkcjonowanie gospodarki. Ponadto podczas
wykładu omówione zostaną procedury zastrzegania zgubionych, bądź skradzionych kart kredytowych.
Treści merytoryczne wykładu:
1.
Nowy system zastrzegania zgubionych/ skradzionych kart kredytowych (funkcjonuje od 1 stycznia
br., więcej na www.zastrzegam.pl<http://www.zastrzegam.pl>)
2.
Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich
3.
AMRON – bankowe narzędzie do wyceny nieruchomości
4.
Inne systemy ZBP: pojazdy, akceptanci, dokumenty zastrzeżone, posiadacze i in.
Więcej na stronie… http://www.ibaf.edu.pl/aktualnosci,Instytut-Badan-i-Analiz-Finansowych-i-Katedra-Finansow-wewspolp.html

MISJA DO IZRAELA DLA FIRM Z BRANŻY ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Izraela przeznaczonej dla firm z branży
zaawansowanych technologii, w szczególności biomedycznej i ICT. Misja połączona będzie z udziałem
w targach i konferencji MIXiii w Tel Awiwie i potrwa od 19 do 22 maja 2014 r.
ISRAEL MIXiii 2014 to organizowane po raz pierwszy w nowej formule wiodące w skali świata
innowacyjne wydarzenie z udziałem przedsiębiorców i naukowców z ponad 40 krajów (m.in. Izraela,
USA, Chin, Indii, Brazylii, Niemiec) prezentujących aktualne rozwiązania i innowacje w branży
biomedycznej i hi-tech. W sposób kompleksowy łączy formułę targów, konferencji, paneli
dyskusyjnych, spotkań b2b i pawilonu start-up, a także umożliwia dostęp do bazy danych zagranicznych
firm. MIXiii potrwa od 20 do 22 maja 2014 r.
W dniach 19-22 maja 2014 r. odbędzie się misja do Tel Awiwu organizowana przez Izbę Przemysłowo–
Handlową Polska–Izrael w Warszawie, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ambasadę Izraela
w Warszawie oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie.
Udział w misji gospodarczej do Izraela jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych
i wymiany doświadczeń na jednym z najprężniej rozwijających się rynków w dziedzinie biomedycyny
i wysokich technologii.
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Do udziału w misji serdecznie zapraszamy firmy reprezentujące takie sektory jak:








sprzęt medyczny
leki/biofarmacja
diagnostyka laboratoryjna
medycyna regeneracyjna
nanobiotechnologia
bioinformatyka
IT/ICT

Więcej informacji na stronie… http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/misja-do-izraela-dla-firm-z-branzyzaawansowanych-technologii.html

TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE SIAM W MAROKU
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Rabacie zapraszają polskie firmy do udziału w międzynarodowych targach rolno-spożywczych SIAM,
które odbędą się w dniach 24 kwietnia - 3 maja 2014 r. w miejscowości Meknes w Maroku.
W dniach 24-29 kwietnia polskie firmy będą miały możliwość skorzystania ze stoiska WPHI. Ponadto
planowane jest zorganizowanie spotkania informacyjnego nt. prowadzenia działalności gospodarczej
i współpracy z partnerami marokańskimi, a także możliwość ubiegania się o zwrot części kosztów
związanych z przelotem i zakwaterowaniem.
Zainteresowanych prosimy o kontakt… magdalena_zwolinska@parp.gov.pl

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

