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„Dzień Wschodniej Brandenburgii"
23.09.2019, Gdańsk, Olivia Business Centre

W imieniu Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii, Business Location Network
oraz ośrodków Enterprise Europe Network z Brandenburgii i Pomorza, zapraszamy na bezpłatne
seminarium "Dzień Wschodniej Brandenburgii".

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, poszukujących nowych rynków i
klientów na terenie Niemiec. Niemieccy i polscy eksperci omówią szereg zagadnień związanych z
prowadzeniem biznesu w tym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionu Wschodniej
Brandenburgii.

Na seminarium przedsiębiorcy dowiedzą się m.in. o możliwościach, jakie daje inwestorom region
Wschodniej Brandenburgii, jak jest zorganizowany i jak działa system Izb Przemysłowo-
Handlowych (IHK) w Niemczech, poznają najważniejsze aspekty prawne i organizacyjne zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej u naszego zachodniego sąsiada oraz otrzymają praktyczne
wskazówki, na co należy zwrócić uwagę podczas ekspansji na rynek niemiecki.

Seminarium odbędzie się w dn. 23.09.2019 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, Aleja
Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, budynek Olivia Six, 12 piętro, sala 12.13.

Wstęp bezpłatny, konieczność dokonania rezerwacji poprzez stronę
https://evenea.pl/event/dzienbrandenburgii/

https://evenea.pl/event/dzienbrandenburgii/


Agenda:

Prelegenci:
Agnieszka Martini - Referent ds. międzynarodowych w Izbie Przemysłowo-Handlowej Wschodniej
Brandenburgii, polsko-niemieckie doradztwo biznesowe, kwestie prawne i podatkowe,
współpracownik w projekcie Enterprise Europe Network

Anetta Poethke - Referent ds. międzynarodowych w Izbie Przemysłowo-Handlowej Wschodniej
Brandenburgii, polsko-niemieckie doradztwo biznesowe, pomoc w nawiązywaniu współpracy
między polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami, współpracownik w projekcie Enterprise Europe
Network

Dr. Philipp Steinkamp - Koordynator ds. Polski w spółce wspierania przedsiębiorczości Kraju
Związkowego Brandenburgii Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)

Adam Kaczko, LL.M. - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku,
absolwent studiów LL.M. z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa handlowego i cywilnego na
Universität zu Köln, wspiera polskich i niemieckich przedsiębiorców w prowadzeniu
transgranicznego biznesu

Paweł Gruszkowski - Konsultant sieci Enterprise Europe Network, od 2011 zajmuje się
wspieraniem pomorskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, organizuje misje handlowe,
rozmowy B2B oraz obsługuje bazę ofert współpracy międzynarodowej POD

Szczegółowych informacji udziela Paweł Gruszkowski, tel.: +48 600 421 420, e-mail:
pawel.gruszkowski@swp.gda.pl

13.00 - 13.05 Powitanie

13.05 - 13.30 "Prezentacja regionu Wschodniej Brandenburgii dla
inwestorów - Business Location Network",
prowadzący Dr. Philipp Steinkamp /
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg

13.30 - 14.10 "Zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech",
prowadząca Agnieszka Martini / EEN / IHK
Ostbrandenburg

14.10 - 14.25 "Izby Przemysłowo-Handlowe w Niemczech -
organizacja i zadania", prowadząca Anetta Poethke /
EEN / IHK Ostbrandenburg

14.25 - 15.05 "Biznes w Niemczech - na co warto zwrócić uwagę",
prowadzący mec. Adam Kaczko / Kancelaria
Kacprzak Radcy Prawni

15.05 - 15.20 "Wspieranie przedsiębiorczości przez Enterprise
Europe Network", prowadzący Paweł Gruszkowski /
EEN Pomorskie

15.20 - 16.00 Dyskusja, networking, lunch
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