OBECNOŚĆ FRANCUSKA NA
XXII FORUM EKONOMICZNYM
Krynica 4 - 6 wrzesień 2012
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Firmy francuskie na XXII Forum ekonomicznym w Krynicy w 2012 roku.

W tym roku, już po raz czwarty firmy francuskie stowarzyszone we Francuskiej Izbie PrzemysłowoHandlowej w Polsce (CCIFP) zaprezentują się razem na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy, które
odbędzie się w dniach 4-6 września 2012. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy
przy tym wydarzeniu.

Doroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy to jedno z najważniejszych spotkań politycznoekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej gromadzące ponad 2000 gości z 60 krajów świata
(biznesmeni, przedstawiciele państw, rządów, instytucji unijnych).

Jednym z zadań Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest reprezentowanie interesów firm
francuskich prowadzących swoją działalność w Polsce. Forum ekonomiczne wydaje się być
właściwym miejscem do dyskusji z przedstawicielami rządu i administracji państwowej na
tematy ważne dla przedsiębiorców. Jest też doskonałą okazją do zaprezentowania firm
francuskich, jako silnej i solidarnej wspólnoty inwestorów zagranicznych, mającej realny wpływ na
modernizację polskiej gospodarki.

W 2012 roku chcemy, aby inwestorzy francuscy byli widoczni i wysłuchani. CCIFP proponuje
zaaranżować wspólny pawilon francuski o powierzchni 150 m2 - CAFE FRANCE – miejsce spotkań i
promocji firm biorących udział wspólnie z CCIFP w forum. W Café France firmy będą mogły
przyjmować swoich gości i nawiązywać relacje z uczestnikami forum.

W tym roku po raz pierwszy organizujemy również WIECZÓR FRANCUSKI W KRYNICY, w Domu
Zdrojowym (miejsce do potwierdzenia), na który zaprosimy wcześniej wyselekcjonowanych gości.

Firmy, które chciałyby dołączyć do wspólnej reprezentacji CCIFP na Forum w Krynicy prosimy o
wypełnienie poniższego zgłoszenia i odesłanie go na adres: malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl do
dnia 10/07/2012.

***
PAWILON « CAFE FRANCE »

Pawilon « Café France », wzorem lat ubiegłych, będzie miejscem spotkań dla wszystkich uczestników
forum ekonomicznego i jednocześnie miejscem promocji firm francuskich, które zdecydują się na
wspólny udział pod szyldem CCIFP.
Organizatorzy Forum obiecują nam przygotowywać na nim spotkania przygotowawcze do sesji
plenarnych z gośćmi VIP.
Aranżacją i animacją CAFE FRANCE zajmie się CCIFP. Kawiarnia będzie otwarta przez cały okres
trwania forum w godzinach od 9h30 do 19h30. Każda z firm uczestniczących będzie mogła
zaprezentować w niej swoje materiały promocyjne (film, broszury…).

***
« WIECZÓR FRANCUSKI W KRYNICY »
Podczas wieczoru osobistości świata polityki i biznesu, goście VIP oraz przedstawiciele inwestorów
francuskich oraz polskich, uprzednio wyselekcjonowani, będą mogli spotkać się w nieformalnej
atmosferze i nawiązać kontakty z nowymi partnerami. Program wieczoru przewiduje m.in. koncert
muzyki francuskiej.
Godzina: 19.30 – 21.30
Miejsce: Dom Zdrojowy (do potwierdzenia)
Program: récital piosenki francuskiej, bufet.

***

DEKLARACJA UDZIAŁU KRYNICA 2012
Udział w pawilonie „CAFE FRANCE” oraz „wieczorze
francuskim” organizowanym przez CCIFP w Krynicy
Pawilon „CAFE France” oraz w „Wieczór francuski”

6.9 k PLN + VAT*

*Podane koszty (udział w wieczorze i w pawilonie) są orientacyjne i mogą ulec zmianie (zmniejszyć lub
zwiększyć się) w zależności od ilości firm deklarujących swój udział.

……………………………….……
Data, podpis

Dodatkowe koszty obowiązkowe:
Bilet wstępu na XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy (7 tys. PLN - 15% rabat dla firm stowarzyszonych)
+ koszty zakwaterowania w Krynicy.

UWAGA!
Wszystkie firmy stowarzyszone w CCIFP mogą korzystać z 15%-go rabatu od ceny wstępu na Forum
czyli : 7k PLN + VAT – 15% zniżki.
Zniżka nie dotyczy kosztów zakwaterowania w Krynicy.

Osoba kontaktowa w CCIFP :
Małgorzata Oleszkiewicz, malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl, Tel., +48 22 696 75 84, + 48 504
103 871.

