Wood-Tech 2009
Üzletember-találkozó
2009 október 21-22 BRNO, Csehország
Wood-Tech 2009 faipari és erdészeti gépek, eszközök és alapanyagok vására
Idén 11. alkalommal kerül megrendezésre Közép-Kelet-Európa legnagyobb faipari és
erdészeti gépek, eszközök és alapanyagok vására (Brno, Vásárközpont,
Csehország), mely nagyon jó lehetőséget teremt az ágazatban tevékenységet
folytató vállalkozások számára üzleti kapcsolataik bővítésére. A vásár kísérő
rendezvényeként az Enterprise Europe Network egy nemzetközi üzletember
találkozót szervez.
Az üzletember találkozóra a jelentkezési határidő 2009. szeptember 30.
Részvételi díj: 150 euró/cég.
Az üzletember-találkozó személyre szabott, előre egyeztetett konkrét időpontokra
beosztott négyszemközti tárgyalásokat jelent, melyek során a felek megteremthetik
az első kapcsolatot leendő üzleti partnereikkel. Egy-egy tárgyalás 30 percig tart és
cégenként 5-7 tárgyalás várható.
Hogyan működik?
Az ön profilja az ön által kitöltött adatlap alapján az internetes üzletember találkozó
katalógusban fog megjelenni, melyben a regisztrált vállalatok kiválaszthatják az ön
profilját és kérhetnek Öntől egy személyes találkozót. Természetesen Ön szintén
hozzáférhet ezekhez a profilokhoz és Ön is kiválaszthat és lefoglalhat találkozót az
Ön számára érdekes partnerrel. A kiválasztott cégnek el kell fogadni vagy
visszautasítani a kért találkozókat.
Az üzletember-találkozó munkanyelve: angol
A következő területekről várjuk az érdeklődőket:
- erdészeti gépek, felszerelések, szolgáltatások
- elsődleges feldolgozásra szolgáló gépek, felszerelések, szolgáltatások
- másodlagos feldolgozásra szolgáló gépek, felszerelések, szolgáltatások
- gépek és műszaki felszerelések felületkezeléshez
- gépek és műszaki felszerelések összeszereléshez és csomagoláshoz

- anyagmozgatási, raktározási és komissiózó technológiák
- robottechnológiák
- gépek és berendezések speciális folyamatokhoz
- gépek és berendezések speciális termékcsoportokhoz
- egyéb kiegészítő gépek, felszerelések, eszközök
- hordozható fa- és műanyagkezelő gépek
- szerszámok és kiegészítők
- szerszámok gyártására, karbantartására szolgáló gépek és felszerelések
- karbantartó, gépkezelő eszközök gyártása
A Wood-Tech Vásárokat két évente rendezik meg, a 2007-ben megrendezett WoodTech Vásáron 16 országból 324 cég vett részt, a 14260 m2 kiállítási területet
megtöltő rendezvény iránt 20.000 látogató és 120 újságíró érdeklődött.
További információ: tel: 92/316-033, 92/316-062 email: eenzmva@zalaszam.hu
Jelentkezni lehet a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével!
Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot és megküldjük a kitöltendő adatlapot,
mely alapján az Ön üzleti ajánlatát felvisszük az internetes katalógusba.

Várjuk jelentkezését! Ne hagyja ki ezt a remek alkalmat, hogy új
üzleti kapcsolatokat hozzon létre vállalkozása számára!

