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     Szczecin, 14 lutego 2018 roku 

 



1. Jaki mamy cel? 

 Zaprezentowanie i promowanie biznesu przez krajowych i skandynawskich 

przedsiębiorców,  

 Pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu nowych kontaktów i nawiązaniu oraz 

budowaniu długotrwałej współpracy pomiędzy firmami,  

 Umożliwienie przedsiębiorcom jak najszerszego rozwoju biznesowego,  

 Podkreślenie współpracy pomiędzy Szczecinem, a zaprzyjaźnionymi miastami krajów 

skandynawskich. 

 

2. Formuła spotkań biznesowych. 

To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i wymianę wizytówek 

z potencjalnymi przyszłymi kontrahentami. W tym roku spotkania biznesowe będą miały 

nowy charakter, który – mamy nadzieję – spotka się z Państwa zainteresowaniem. Do 

dyspozycji uczestników będą dwie strefy tematyczne, w których będzie można wziąć udział. 

Jedna z nich to USŁUGI (tu zapraszamy wszystkie firmy działające, bądź chcące nawiązać 

współpracę z firmami z branży IT, BPO, prawo, finanse, hotelarstwo, turystyka) i PRZEMYSŁ 

(tu zapraszamy wszystkie firmy działające, bądź chcące nawiązać współpracę z firmami 

z branży OZE, przemysłu morskiego, stoczniowego, produkcyjnego).  

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Scandinavian Business Connect - to 

ogromna szansa na promocję i rozwój Państwa biznesu!  

 

3. Scandinavian Business Connect krok po kroku. 

1) Aby wziąć udział w Scandinawian Business Connect należy zarejestrować się na 

stronie internetowej: www.ds.szczecin.eu/rejestracja,  

2) Rejestracja wymaga określenia nazwy uczestnika, profilu działalności, wskazania 

osoby reprezentującej oraz danych kontaktowych,  

3) Uczestnik dokonuje wyboru strefy, spośród dwóch, w której chciałby brać udział: 

Strefa I – USŁUGI (IT, technologie, BPO, prawo, finanse, hotelarstwo, turystyka, 

inne); 

Strefa II – PRZEMYSŁ (OZE, morski, stoczniowy, produkcja, inne),  

4) Następnie otrzymuje automatyczne potwierdzenie uczestnictwa  

5) Spotkania biznesowe będą odbywały się w czterech kolejnych sesjach, każda 

trwająca po 15 minut, w strefach zaaranżowanych i przystosowanych do rozmów 

pomiędzy uczestnikami,  

6) Każda ze stref będzie zawierała po 3 okrągłe stoły, przy których zasiądzie 9 

uczestników,  

7) Rozmowy pomiędzy uczestnikami, będą umożliwiały autoprezentację każdej 

firmy, wymianę kontaktów oraz  przedstawienie oferty przedsiębiorstwa,  

8) Rozmowy pomiędzy uczestnikami poprzedzone będą sygnałem dźwiękowym, 

wskazującym na rozpoczęcie lub zakończenie sesji,  

http://www.ds.szczecin.eu/rejestracja


9) Po sygnale dźwiękowym każdej z sesji moderator wskaże określony numer, przy 

którym zasiada dany reprezentant firmy i poprosi o dokonanie zmiany stołu i 

miejsca na inne – kończące I sesję, wskazane również przez moderatora. 

10) Po zmianie miejsca przez uczestników na nowe, kolejny sygnał dźwiękowy 

oznajmi rozpoczęcie nowej sesji z nowymi rozmówcami. 

11) Czas trwania spotkań biznesowych w dniu 11.05.2018 r. zaplanowany jest w 

godzinach od 9:30 do 11:30. 

12) W trakcie trwania spotkań, uczestnicy niezakwalifikowani do udziału w 

rozmowach biznesowych, mają możliwość uczestnictwa w warsztatach 

tematycznych z zakresu możliwości inwestycyjnych w Szczecinie i regionie, 

różnic kulturowych pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi oraz 

warsztatów z obszaru HR i zarządzania modelami skandynawskimi. 

 

4. Korzyści dla uczestników:  

 Pozyskanie nowych kontaktów,  

 Wymiana informacji, zasobów i możliwości pomiędzy kontrahentami, 

 Wymiana ofert,  

 Podkreślenie obecności na rynku,  

 Pozyskanie nowych zleceń/ zawarcie umów, 

 Długotrwała współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, 

 Oszczędność czasu i pieniędzy na szukanie klientów i partnerów,   

 Pozyskanie wiarygodności firmy w oczach klientów/kontrahentów, 

 

5. Warunek konieczny uczestnictwa:  

1) Rejestracja – zgłoszenie uczestnictwa poprzez stronę internetową  

2) Prosimy o zabranie pliku wizytówek, abyście mogli Państwo swobodnie wymienić się 

kontaktami z pozostałymi uczestnikami  

 

 

Życzymy pomyślnych spotkań! 

 

                  Zespół 

                               Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. 

 


