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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MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII DLA ODLEWNICTWA - METAL ORAZ
ALUMINIUM & NONFERMET 2014 – KIELCE; 17 WRZEŚNIA 2014R.
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie przy współpracy z głównym organizatorem - Staropolską Izbą PrzemysłowoHandlową w Kielcach zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SPOTKANIACH BROKERSKICH
dla branży metalowej.
Spotkania odbędą się przy okazji 20tych Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa
METAL oraz ALUMINIUM & NONFERMET 2014 w Kielcach w dniu 17 września 2014r.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedsiębiorstwa, instytucje, ośrodki badawcze działające
w sektorach związanych z odlewnictwem oraz branżą metalową.
Jako współorganizator będziemy zapewniać Państwu:
 Dobór odpowiedniego partnera do indywidualnych rozmów;
 Opracowanie planu spotkań oraz ich aranżację;
 Pomoc związaną z tworzeniem atrakcyjnej oferty niezbędnej do udziału w spotkaniach i jak
najlepszego zaprezentowania – druk pakietów informacyjno-promocyjnych z ofertami firm;
 Wsparcie organizacyjne przed, w trakcie oraz po spotkaniach (w tym również poczęstunek oraz
dostęp do sal wyposażonych w laptopy z dostępem do Internetu);
 Bezpłatną obsługę tłumaczeniową w trakcie spotkań;
 Bezpłatne wejściówki na targi;
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

WAŻNE DATY:
 1 września 2014r. – zakończenie naboru zgłoszeń;
 7 – 10 września 2014r. – aranżacja spotkań;
 17 września 2014r. – spotkania brokerskie w godz. 10:00 – 15:00.
Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w spotkaniach brokerskich prosimy o kontakt telefoniczny
bądź emailowy: 17 852 49 75; een@wsiz.rzeszow.pl
Tym z Państwa, którzy będą zainteresowani, będziemy pomagać w rejestracji oraz przygotowywaniu do
spotkań.
Więcej szczegółów nt. targów na stronie… http://izbainnowacji.pl/spotkaniabrokerskie/spotkania/info.php?eventid=9

SPOTKANIA BIZNESOWE “CONTACT-CONTRACT 2013-2014” –BRNO, 30.09-1.10.2014 R.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach biznesowych “Contact-Contract 2013-2014”
w Brnie odbywających się w dniach 30.09-1.10.2014 r. podczas Międzynarodowych Targów
Maszynowych MSV 2014.
Są to najważniejsze targi przemysłowe w Europie Środkowej, z corocznym udziałem ponad 1500
wystawców oraz 75 000 odwiedzających z 59 krajów.
Specjalizacje:
- Górnictwo, hutnictwo, odlewnictwo, przemysł szklarski i ceramiczny
- Materiały i komponenty w inżynierii
- Napędy, hydraulika i pneumatyka, technologie chłodzenia i klimatyzacji
- Energetyka i elektrotechnika
- Elektronika, automatyzacja i technologie pomiarowe
- Ekotechnologie
- Badania, rozwój, transfer technologii, usługi finansowe i inne
- Technologie transportowe, przeładunkowe, pakowanie przemysłowe, magazynowanie, logistyka
Jest to niepowtarzalna okazja do nawiązania interesujących kontaktów biznesowych.
Ośrodek Enterprise Europe Network działający w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako
współorganizator spotkań zorganizuje bezpłatny transport dla przedsiębiorców chętnych do
uczestnictwa w tychże spotkaniach.
Przedsiębiorcom oferujemy ponadto wsparcie w zakresie tłumaczenia rozmów w jęz. angielskim.
Opłata za uczestnictwo w spotkaniach uprawniających do wejścia na targi wynosi 40 euro za
przedsiębiorstwo.
Przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłoszenia na adres emailowy:
mczyzewska@wsiz.rzeszow.pl lub pod nr. tel.: 17 866 11 20
Szczegóły o targach na stronie… http://kk2014.converve.com/?lang=en

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

HORYZONT 2020 DLA MŚP – SEMINARIUM INFORMACYJNE
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych seminariach
informacyjnych:
„Możliwości udziału przedsiębiorstw sektora MŚP w nowym programie ramowym Horyzont 2020”
Seminaria odbędą się:
dla przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic - 9 lipca 2014r.,w Rzeszowie
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2
godz. 10:45 – 14:00
dla przedsiębiorców z Jasła i okolic - 10 lipca 2014r.,w Jaśle
w Restauracji PERŁA ul. Floriańska 42
godz. 9:45 – 13:00
Szkolenia poprowadzi: Pani Anna Armuła – Koordynator Projektów Ramowych, Regionalny
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu
Technologii, Politechnika Krakowska.
Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Zgłoszenia udziału pod nr. tel.:17 860 57 45; 17 852 49 75
Rejestracja trwa do dnia 8 lipca br. do godz.11:00

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

