
          

 

 

Japanese Component & Material Buyers' Exhibition in Poland   

4-5 Listopada 2015, Wrocław 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-5 listopada 2015 we Wrocławiu odbędą się 

spotkania biznesowe japońskich przedsiębiorców z dostawcami. Wydarzenie 

zatytułowane „Japanese Component & Material Buyers’ Exhibition in Poland” jest 

współorganizowane przez Japońską Organizację Handlu Zagranicznego (JETRO), 

Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Auto Forum Club.  

 

Wydarzenie ma na celu ułatwić japońskim przedsiębiorcom nawiązanie nowych 

kontaktów biznesowych z potencjalnymi dostawcami w celu znalezienia 

pooszukiwanych przez nich części i materiałów.  

 

Spotkania biznesowe dla japońskich przedsiębiorców organizowane są przez 

poszczególne biura JETRO cyklicznie w różnych miastach w Europie a ich częsta w 

ostatnim czasie organizacja wynika z coraz większego zainteresowania japońskich 

przedsiębiorców nawiązywaniem współpracy z lokalnymi dostawcami. Produktami 

poszukiwanymi przez japońskich przedsiębiorców są produkty z branży samochodowej, 

elektronicznej, kolejowej oraz wiele innych.  

 

Podczas wydarzenia, japońskie przedsiębiorstwa będą prezentować części, produkty 

oraz materiały, których zakupem od lokalnych dostawców są zainteresowani. Spotkania 

odbywać będą się w oparciu o uprzednio ustalony grafik spotkań.  

 

Uprzejmie informujemy, że nabór dostawców zacznie być prowadzony na początku 

września. Firmy zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z biurem JETRO w 

Warszawie gdzie udostępniane są także szczegółowe informacje dot. wydarzenia:  

Tel.: (+48) 22 322 75 00, e-mail: Malgorzata_Szmidt@jetro.go.jp 

 



                    

Japanese Component & Material Buyers' Exhibition in Poland   

 Program  

 

1. Termin:  4 Listopad 2015 (środa), 9:00 – 17:00 

        9:00 - 10:00 Otwarcie wydarzenia, prezentacja partnerów i nabywców  

        10:00 - 13:00 Prezentacja produktów & spotkania b2b 

        13:00 - 14:00 Lunch 

        14:00 - 18:00 Prezentacja produktów & spotkania b2b 

        About 19: 00 Kolacja biznesowa 

  

        5 Listopad 2015 (czwartek), 9:00 – 12:00  

        9:00 - 12:00  Prezentacja produktów & rozmowy b2b 

        About 12:00  Zakończenie spotkań b2b 

 

2. Miejsce: Haston City Hotel 

        ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wroclaw, Poland  

  http://www.haston.pl/ 

 

3. Organizatorzy: Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO 

              (Przedstawicielstwo w Polsce) 

                    Polska Agencja Infromacji i Inwestycji Zagranicznych   

                    (PAIiIZ) 

              Auto Forum Club                 

Organizacja wydarzenia: 

a) Japońscy wystawcy przesyłają do JETRO Warszawa formularze 

zgłoszeniowe. 

b) JETRO Warszawa tworzy listę wystawców.  

c) Lista wystawców zostaje przesłana w zaproszeniu do potencjalnych 

dostawców. Lista zawiera następujące dane: nazwę firmy biorącej udział w 

wydarzeniu w charakterze wystawcy, adres strony internetowej oraz wykaz 

produktów/materiałów/części, których nabyciem dana firma jest 

zainteresowana. 

d) JETRO Warszawa przekazuje ww. informację wystawcom, którzy dokonują 

Na podstawie listy wystawców, dostawcy przesyłają do JETRO informację 

nt. firm z którymi chcą sie spotkać.  

e) selekcji dostawców i odsyłają do JETRO listę firm z którymi chcą sie 

spotkać.  

http://www.haston.pl/


                    

f) JETRO Warszawa układa dla każdego wystawcy grafik spotkań i przesyła 

plany spotkań do wszystkich wystawców.  

*Oficjalnym językiem spotkań jest jęz. angielski. JETRO nie oferuje usług 

tłumaczeniowych.  

 

4. Adresaci wydarzenia:   

Wystawcy: Japońskie firmy produkcyjne  

Dostawcy: firmy z Polski oraz z regionu Europy Środkowo-Wschodniej 

 

 

 

 

 

 

 

 


