
 

 

  

Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz German Poland Bridge Group, 

serdecznie zapraszają do udziału w webinariach:  

 

• Początki współpracy handlowej w Niemczech (15-06-2020), 

• Skuteczna sprzedaż na terenie Niemiec (16-06-2020), 

• Organizacja budowy i współpraca z podwykonawcami na terenie 

Niemiec (17-06-2020) 
 

 

Podczas spotkania będziecie mieć Państwo możliwość zapoznania się z podstawowymi 

informacjami potrzebnymi do prowadzenia działalności na terenie Niemiec, na co zwracać uwagę  

i czego się wystrzegać podczas kontaktów z niemieckojęzycznymi klientami. Poruszone zostaną 

m.in. następujące kwestie: 

 

 jak prawidłowo wprowadzić produkt/usługę na rynek niemieckojęzyczny; 

 jakich błędów uniknąć, aby nie przegrać na starcie; 

 na co zwrócić szczególną uwagę w kontakcie z niemieckimi kontrahentami; 

 kwestie różnic kulturowych Polska-Niemcy; 

 co warto wiedzieć rozpoczynając działalność gospodarczą; 

 jak i gdzie szukać nowych kontrahentów w Niemczech. 

 jak prawidłowo prowadzić biznes w Internecie na rynku niemieckim; 

 tematyka podobieństw i różnic między handlem tradycyjnym a elektronicznym; 

 porównanie specyfiki e-commerce na rynku polskim oraz niemieckim; 

 metody docierania do grup docelowych klientów; 

 zasady budowania witryn www; 

 jak reklamować się w Internecie;  

 na co szczególnie zwracać uwagę prowadząc sprzedaż internetową na terenie Niemiec,  

a czego się wystrzegać. 

 

Organizatorami spotkania są Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz 

Spółka German Poland Bridge Group.  

 

Głównym prelegentem będzie Pan Rafael Churawski – Diplom-Jurist, LL.M. (Krakau), ekspert  

w zakresie rynku niemieckiego, prezes firmy GPB-Group. Pan Rafael posiada wieloletnie 

doświadczenie praktyczne w zakresie wprowadzania przedsiębiorstw na rynek Niemiecki oraz 

doświadczenie w handlu międzynarodowym pełniąc funkcje menedżerskie w działach sprzedaży 

zagranicznych firm na terenie Niemiec. Więcej informacji o organizatorach: 

 

1) https://podkarpackie.trade.gov.pl/pl/#  

2) https://gpb-group.pl/  
3) https://rafaelchurawski.com/ 
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RAMOWY PROGRAM SPOTKAŃ 

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania – Pan Marcin Dojnik, Centrum Obsługi Inwestorów  

i Eksporterów 

 „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” – 

podkarpackie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, 

10:15– 12:15 Jak osiągnąć sukces na rynku niemieckim unikając klasycznych 

błędów – Pan Rafael Churawski, Prezes German Poland Bridge Group 

 

1) Początki współpracy handlowej w Niemczech (11-06-2020) 

2) Skuteczna sprzedaż na terenie Niemiec (12-06-2020), 

3) Organizacja budowy i współpraca z podwykonawcami na 

terenie Niemiec (13-06-2020) 

 

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa 

12:30 – 14:30 II część spotkania – Pan Rafael Churawski, Prezes German Poland 

Bridge Group 

 

Firmy zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza 

zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail: coie@podkarpackie.pl. Udział w seminarium 

jest bezpłatny. 

 

Link do WEBINARIUM:  

 

Dzień 1 – 15.06.2020 r. 
https://www.edudip.com/de/webinar/dzien-1-poczatki-wspolpracy-handlowej-w-niemczech/303800 
Dzień 2 – 16.06.2020 r.  
https://www.edudip.com/de/webinar/dzien-2-skuteczna-sprzedaz-na-terenie-niemiec/303870 
Dzień 3 – 17.06.2020 r. 
https://www.edudip.com/de/webinar/dzien-3-organizacja-budowy-i-wspolpraca-z-
podwykonawcami-na-terenie-niemiec/303876 

  
 

Kontakt: 

 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
+48 17 747 68 09 
coie@podkarpackie.pl 

https://podkarpackie.trade.gov.pl/pl/ 

 

German Poland Bridge Group 
+48 790 806 605 
jolanta.marciniec@gpb-group.com 

https://gpb-group.pl 

https://www.edudip.com/de/webinar/dzien-1-poczatki-wspolpracy-handlowej-w-niemczech/303800
https://www.edudip.com/de/webinar/dzien-2-skuteczna-sprzedaz-na-terenie-niemiec/303870
https://www.edudip.com/de/webinar/dzien-3-organizacja-budowy-i-wspolpraca-z-podwykonawcami-na-terenie-niemiec/303876
https://www.edudip.com/de/webinar/dzien-3-organizacja-budowy-i-wspolpraca-z-podwykonawcami-na-terenie-niemiec/303876
file:///C:/Users/M.Dojnik/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V4Z3PLUO/coie@podkarpackie.pl

