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 1.  ORGANIZATORZY
   Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

 2.  OFERTA
   Do udziału w Misji gospodarczej zapraszamy przedsiębiorców,
      działających w następujących sektorach: spożywczy, tekstylny, AGD, RTV,
   IT/ITC, chemiczny, motoryzacyjny, kosmetyczny, maszynowy,
   biotechnologię, logistyczny, surowcowy, nowe technologie.
 

 

Opłata za misję obejmuje:

1. Osobiste uczestnictwo w misji gospodarczej:
 

  - przelot (wraz z 1 bagażem do 21 kg) oraz transport na miejscu
  - zakwaterowanie w 4* hotelu w centrum miasta
    - wyrobienie wizy do Wietnamu, ubezpieczenie
  - udział w Forum gospodarczym (wraz z lunchem), w tym
   prezentacja Państwa firmy
  - wyłonienie partnerów do rozmów B2B oraz organizację spotkań
  - spotkanie z przedstawicielami Wietnamskiej Izby Handlowo-
   Przemysłowej (VCCI) oraz lokalnymi IOB
  - wizyty studyjne w instytucjach gospodarczych, klastrach
      i lokalnych firmach (zgodnie z wybranymi branżami)
  - wejście na Targi Ildex Vietnam / Agro Machinery Vietnam /
   Hortex Vietnam
  - pełna opieka logistyczna oraz organizacyjna podczas wizyty
  - tłumaczenia z/na j. wietnamski i angielski
  - pomoc przy rozmowach z partnerami wietnamskimi
  - udział w 1 oficjalnej kolacji
    - bezpłatny udział w spotkaniu przygotowującym do wyjazdu (różnice
   kulturowe, wskazówki dot. prezentów i prezentacji Państwa produktów)
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 3. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ

   22 grudnia 2017. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność

   zgłoszeń.

 4. DODATKOWE KOSZTY UCZESTNICTWA

   Uczestnik misji pokrywa dodatkowo:
   - wyżywienie nie objęte ofertą

  5. WARUNKI FINANSOWE

   Koszt uczestnictwa w programie: 
   - Osobiste uczestnictwo - 11500 zł + 23%VAT/osobę.

   - Zaoczne uczestnictwo - 2500 zł + 23% VAT/firmę.

   Płatności należy dokonać na podstawie faktury VAT proforma do
   dnia 31 grudnia 2017 r.

 6. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

      Zgłoszenie uczestnictwa w misji odbywa się poprzez wysłanie formularza
   zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora
   oksana.okon@dawg.pl w terminie do 22 grudnia 2017.
   Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy
   uczestnictwa w misji. W przypadku zgłoszenia w terminie wskazanym
   powyżej zostanie wystawiona jedna faktura VAT obejmująca całość
   płatności. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w misji Uczestnik wyraża
      zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy
   wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 

2. Zaoczne uczestnictwo w misji gospodarczej:

  - prezentacja Państwa firmy podczas Forum gospodarczego
   (na podstawie otrzymanych materiałów)
  - znalezienie potencjalnych partnerów do mailowych/telefonicznych
   kontaktów
  - przekazanie Państwa wizytówek, ulotek i produktów firmom
      wietnamskim (łącznie do 5 kg i 40 kompletów)
  - przekazanie Państwu wizytówek firm Wietnamskich
  - opis w j. polskim wraz z podaniem namiarów na firmy/instytucje,
   w których odbyły się wizyty studyjne

3 / 5



 7. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

   W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po:

   29 grudnia 2017 r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za

   uczestnictwo w misji.

   5 stycznia 2018 r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za

   uczestnictwo w misji.

      Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych

   dla udziału Uczestnika w misji gospodarczej, takich jak skan i oryginał

   paszportu. Nieotrzymanie przez Organizatora ww. dokumentów w terminie

   określonym w wezwaniu Organizator może potraktować jako rezygnację

   z udziału w misji gospodarczej.

   

   Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy - po uprzednim

      bezskutecznym wezwaniu - w przypadku nieuregulowania przez Uczestnika

   płatności w terminie określonym w pkt 5.
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DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

sp. z o.o.

 

ul. Kotlarska 42

50-151 Wrocław
 

www.dawg.plwww.dawg.pl


