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Lublin, 10 października 2014 r. 
  

 

Szanowni Przedsiębiorcy, 

  

 W imieniu Senatu Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu serdecznie zapraszamy                     

Państwa do udziału w tegorocznej XII edycji Forum EKSPORT – IMPORT – 

KOOPERACJA 2014, poświęconemu budowaniu międzynarodowej sieci kooperacji 

handlowej i inwestycyjnej. Forum odbędzie się 28 października 2014 r. w Hotelu Mercure, 

Al. Racławickie 12 w Lublinie w godz. 9:30- 15:00. 

GOSPODARKA ZGLOBALZOWANA Wielkie fora gospodarcze, organizowane 

corocznie w Polsce i na świecie, budzą duże zainteresowanie zarówno opinii publicznej, jak  

i przyciągają licznych uczestników. Nawiązując do tej tradycji, od 12 lat w Lubelskim Klubie 

Biznesu kontynuujemy ideę organizacji Forum Eksport–Import–Kooperacja. Przypominamy, 

że jego celem jest umożliwienie nawiązywania kontaktów międzynarodowych, wzrost 

transferu wiedzy i dobrych praktyk między partnerami, promocja współpracy i nowych 

kierunków inwestycji zagranicznych. Dotychczas omawiano m.in. warunki współpracy         

z krajami, jak Niemcy, Ukraina, Włochy, Holandia, Finlandia, Wielka Brytania i Portugalia. 

W tym roku koncentrujemy naszą uwagę na rynkach Hiszpanii oraz wybranych krajów 

portugalskojęzycznych, a także Białorusi.  

W STRONĘ NOWYCH RYNKÓW Wyzwania globalnego rynku, jak i obecna 

sytuacja ekonomiczna w Europie determinuje firmy do poszukiwań nowych rynków zbytu. 

Przedsiębiorstwa intensyfikują swoje działania - zarówno w kierunku unijnych rynków 

(takich jak m.in. Hiszpania, Portugalia) lub poszukują nowych odbiorców na swoje produkty 

i usługi w krajach wschodzących gospodarek, takich jak Brazylia czy też Angola.                   

W kontekście ogłoszonego embarga próbują także odnowić swoje relacje handlowe              

na Białorusi. Program tegorocznego Forum odpowiada tym potrzebom i oczekiwaniom. 

KNOW-HOW DLA KONKURENCYJNOŚCI W spotkaniu uczestniczyć będą 

przedsiębiorcy oraz dyplomaci, eksperci, analitycy i doradcy, a także przedstawiciele 

organizacji biznesowych, posiadający bogate praktyczne doświadczenia i liczne sukcesy 

zarówno w kontaktach bilateralnych, jak i w działalności na rynkach międzynarodowych. 

Innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi biznes podzielą się najlepsi eksperci              

i prelegenci. 

 ZACHĘTA DO SUKCESU Część merytoryczną Forum rozpocznie Piotr Bielski, 

Starszy Ekonomista BZWBK SA., znany i ceniony analityk rynku, który przedstawi 

prognozę perspektyw dla polskiej gospodarki w świetle wydarzeń za granicą. Millan 

Martinez, Prezes firmy Ternum Consulting Sp. z o. o. i Członek Zarządu Hiszpańsko-

Polskiej Izby Gospodarczej omówi praktyczne doświadczenia oraz międzykulturowy savoir-

vivre,  a także standardy kultury korporacyjnej w relacjach hiszpańsko - polskich.  
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 Prawne aspekty międzynarodowych umów o współpracy zaprezentuje wybitny 

ekspert David M. Jelicz, Senior Associate z Kancelarii Prawniczej Garrigues, natomiast do 

praktyki w realizacji umów nawiąże Luis Miguel Santos, Banco Santander Totta, Portugalia. 

 FORUM DYSKYSUJNE z udziałem Uczestników oraz przedstawicieli firm aktywnie 

operujących i odnoszących sukcesy na rynkach międzynarodowych podsumuje pierwszą 

część Forum. W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele firm: Dragados S.A. w Polsce, 

Egen S.A., Lotnicze Przedsiębiorstwo Usługowe „Heliseco” Sp. z o.o., Mostostal Puławy 

S.A., POL-INOWEX S.K.A.    

 EFEKTYWNE NARZĘDZIA EKSPANSJI Druga część Forum poświęcona będzie 

praktycznym rozwiązaniom w zakresie finansowania i ubezpieczania handlu zagranicznego, 

które zaprezentują eksperci Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Korporacji Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych S.A.   

 Konferencję dopełni PANEL DYSKUSYJNY „Nowe kierunki dla polskiego 

eksportu”, w którym udział zapowiedzieli przedstawiciele Ambasady Angoli w RP, Brazylii 

w RP oraz Republiki Białoruś w RP a także Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowej, Polsko -  

Portugalskiej Izby Gospodarczej.  

UWARUNKOWANIA BIZNESOWE Problematyka Panelu Dyskusyjnego obejmie 

przede wszystkim praktyczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, 

preferencje i ulgi dla inwestorów, specjalizacje branżowe i ocenę ryzyka. Zaprezentujemy 

modele relacji biznesowych i systemy sprzedaży, koncentrując się zwłaszcza na budowaniu 

sieci dystrybucji i logistki na lokowanych rynkach. 

 DOTACJE DLA EKSPORTU Instrumenty wsparcia rozwoju na rynkach 

zagranicznych w nowej perspektywie unijnej omówią przedstawiciele Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  

EKSPANSJA I ROZWÓJ Oczekujemy, że tegoroczna edycja Forum Eksport–Import-

Kooperacja wzmocni pozycję naszych firm na dotychczasowych rynkach, otworzy drzwi dla 

eksporterów na nowe perspektywiczne rynki, a zarazem pobudzi zainteresowanie 

zagranicznych inwestorów Lubelszczyzną. 

 Serdecznie zapraszamy do osobistej obecności i aktywnego udziału w Forum, 

zwłaszcza do zabierania głosu w dyskusjach, a przede wszystkim - do wykorzystania szans, 

które stwarza Forum – do spotkań, rozmów, do nawiązywania i rozwijania 

międzynarodowych relacji! Będziemy zaszczyceni, mogąc gościć Panią/Pana na 

tegorocznym Forum EKSPORT – IMPORT – KOOPERACJA 2014. 

  
Z wyrazami szacunku, 

 
              Agnieszka Gąsior – Mazur 
       
                  Prezes Stowarzyszenia 
                   Lubelski Klub Biznesu 

Do listu dołączam Program Forum. 


