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A Potsdami Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalkozói Központja
szervezésében 2009-ben 12. alkalommal kerül megrendezésre a
Németország legnagyobb környezetvédelmi és energetikai techno
lógiák fórumaként számon tartott
„GREEN

Kapcsolattartó személy:
Khader Sascha
TT tanácsadó
62/562-784

VENTURES”

A résztvevők számára
nyújtott szolgáltatások
személyenkénti részvételi
díja 50 EUR

International Partnership Forum for Environmental
and Energy Technologies
címet viselő nemzetközi technológia-transzfer és partnerkereső
rendezvény, a németországi Potsdam-ban 2009. június 10. és 12.
között.
Az alábbi témákban érdekelt cégek/szervezetek jelentkezését várják:

• víz-, levegő-, talajvédelem
• energia, építőipar
• hulladék újrafeldolgozás és hasznosítás, megújuló anyagok
A program legjelentősebb részében bilaterális üzleti tárgyalásokra
kerül sor. A fórumon részt vevő cégek együttműködési ajánlatai és
alapadatai a fórum előtt 1 hónappal katalógusban jelennek meg angol
és német nyelven. A katalógus alapján az egyes cégek megjelölik azon
szereplőket, akikkel tárgyalást kívánnak folytatni. Ugyanígy, a magyar
partnereket is kiválasztják tárgyalópartnerként. Az igények alapján a
program szervezői cégekre szabottan, pontos időbeosztással állítják
össze a tárgyalások menetét, félórás időtartamot szánva egy
tárgyalásra. A katalógus májusban jelenik meg. A szervezők fő célja a
közvetlen üzleti kapcsolatok kialakítása.
A rendezvényen történő megjelenés személyenkénti részvételi díja
50 EUR!

• részvétel
•
•
•
•
•

az
ünnepélyes
megnyitón (június 10.)
részvétel a 2009. június 11-ei
Green
Ventures
partner
fórumon
cégprofil
megjelentetése
a
rendezvény
nyomtatott
és
internetes katalógusában
tolmács szolgáltatás (szükség
szerint),
a
konferencia
munkanyelve az angol
részvétel
az
előzetesen
megszervezett
bilaterális
tárgyalásokon
ebéd (június 11-én és 12-én),
üdítő italok a rendezvény során

• részvétel a 2009. június 12-ei
innovatív projektek és cégek
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A rendezvény egyedülálló nemzetközi lehetőségeket nyújt a környezetvédelem és energia-gazdálkodás szak
emberei és vállalkozásai számára, mind a gyártók, kommunális szolgáltatók, mind a szaklátogatók számára
magas színvonalú aktuális információk, nemzetközi kooperációs lehetőségek tekintetében.
Jelentkezési határidő: 2009. március 31.
Jelentkezni a meghívóhoz csatolt válaszfax visszaküldésével lehet, amelyet kérünk az alábbi, mindkét faxszámra küldjenek el: IHK Potsdam, Mr. Stehr, 00 49 (0) 331 27 86 191
Laser Consult Kft / Khader Sascha TT tanácsadó 62/562-783
A rendezvény hivatalos magyarországi társszervezője a:
Laser Consult Kft.
(6723 Szeged, József A. sgt. 130., e-mail: laserconsult@t-online.hu, tel: 62/ 562-784, fax: 62/ 562-783).
Részletes tájékoztatóval, további információval áll rendelkezésére: Khader Sascha TT tanácsadó

DARIÜ I
———————————————————————————————————————————————————————
Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van, kérjük keressen meg minket: innovacio@laserconsult.hu

