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Ośrodek Enterprise Europe Network przy

Górnośląskim Akceleratorze

Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. 

 

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w

procesie internacjonalizacji. Składa się z ponad 600 punktów zlokalizowanych

w prawie 60 krajach Europy i świata, zatrudnia niemal 3 000 doświadczonych

ekspertów dostarczających swą wiedzę i świadczącą usługi na rzecz biznesu i

nauki.

WARSZTATY, SPOTKANIA, WEBINARY
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Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w ramach

Świętokrzyskiego Klubu Eksportera zaprasza do udziału w webinarium pod nazwą:

„Jak sprawdzić wiarygodność firmy za granicą”

Do udziału zapraszamy wszystkie firmy prowadzące lub planujące rozpoczęcie współpracy

międzynarodowej. Webinarium odbędzie się w dniu 15 lutego 2023, w godzinach 10:00- 13:00.

Zakres tematyczny:

1. Dlaczego weryfikacja kontrahenta zagranicznego jest taka ważna?

2. Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta zagranicznego? Metody weryfikacji kontrahenta

zagranicznego.

3. Inne sposoby weryfikacji podatnika z UE bez numeru VAT UE.

4. Kryteria weryfikacji kontrahentów, czyli co może potwierdzić wiarygodność kontrahenta zagranicznego?

5. Ryzyko kontrahenta zagranicznego - ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego.

6. Ryzyko wynikające z odmienności kulturowej kontrahentów.

7. Rodzaje kultur, a postrzeganie ich wiarygodności.

Zgłoszenia udziału w webinarium prosimy przesyłać do dnia 10 lutego 2023 poprzez formularz online:

https://forms.gle/ybJKB2RfGkVBu7RF6

Uczestnicy, którzy zgłoszą chęć udziału w webinarium otrzymają na podany adres mailowy link do

webinarium online.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji
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Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pt. „Jak pozyskać klientów do sklepu

internetowego? Dobre praktyki i narzędzia dla e-commerce”, w trakcie którego dowiesz się jakie

narzędzia i dobre praktyki przybliżą twój sklep do osiągania najlepszych wyników sprzedaży.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. w godz. od 10.45 do 12.30 i  jest skierowane do mikro,

małych i średnich firm z terenu woj. opolskiego.

W trakcie spotkania opowiemy:

jakie są najnowsze trendy w sprzedaży przez internet;

w jaki sposób przygotować stronę sklepu na odwiedziny użytkowników;

w jaki sposób zadbać o widoczność sklepu w wynikach wyszukiwania;

jak reklamować ofertę sklepu w wyszukiwarce i od czego najlepiej zacząć;

jak promować sklep w oparciu o media społecznościowe;

jak analizować dane i optymalizować działania związane ze sprzedażą.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć sprzedaż produktów lub usług przez internet,

dzięki któremu dowiesz się, w jaki sposób przygotować sklep internetowy i o co zadbać aby zwiększyć

szansę na sprzedażowy sukces.

Co zyskujesz?

W trakcie spotkania doradca Google z programu Firmy Jutra koncentruje się na praktycznym

wykorzystaniu narzędzi, które pomogą rozwinąć sprzedaż za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu

szkolenia każdy z uczestników może otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Subscribe Past Issues Translate

https://www.een.opole.pl/news-10211.html
https://www.een.opole.pl/news-10211.html
http://eepurl.com/hYUiDD
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=8e9c3a86e55d83f3ca99d106a&id=66c4f044a9
javascript:;


SOTKANIA BROKERSKIE

Hybrydowe spotkania b2b „Health Tech Hub Styria Pitch&Partner 2023”, 30 marca

Health Tech Hub (HTH) jest inicjatywą 6 organizacji wiodących w dziedzinie innowacji w Styrii

(Human.technology Styria, ICS, Joanneum Research, Medical University of Graz, Science Park Graz i

City of Graz).

Wydarzenie organizowane jest w formule hybrydowej, a jego celem jest wsparcie uczestników w

nawiązaniu współpracy w zakresie transferu technologii, stworzenie platformy do współpracy nauki z

przemysłem, a także wsparcie innowacji na wczesnym etapie rozwoju oraz wsparcie europejskiego rynku

inwestycji w przedsięwzięcia zalążkowe w dziedzinie healthtech i biotech.

Do udziału zapraszamy podmioty działające w obszarach technologii medycznych i biotechnologii: start-

upy, firmy, ekspertów z dziedziny e-zdrowia, krajowych i regionalnych interesariuszy.

W ramach wydarzenia odbędzie się m.in. konferencja pn „Climate & Health” (26 stycznia) oraz spotkania

B2B (w dn. 26 stycznia i 30 marca).

W programie wydarzenia zaplanowano również:

- sesje ‘Corporate Call’, w ramach których austriackie firmy poszukujące konkretnych technologii będą

miały okazję zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami oferowanymi przez europejskie firmy,

- sesje inwestorskie, których celem będzie połączenie start-upów o dużym potencjale rozwojowym ze

środowiskiem inwestorskim.

Termin rejestracji upływa 30 marca 2023 r. Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba

uczestników będzie mogła zapoznać się z Państwa ofertą.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników sesji pitchingowej. Liczba miejsc

ograniczona!

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia
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Targi HANNOVER MESSE są najważniejszym międzynarodowym forum wszystkich technologii

przemysłowych, innowacji i  produktów. Pod hasłem „Stwórzmy przemysł przyszłości” na targach

prezentowane są najnowsze trendy i najistotniejsze zagadnienia dotyczące przemysłu.

Najbliższe targi HANNOVER MESSE 2023 odbędą się w dniach 17–20 kwietnia 2023 roku. Podczas

wydarzenia odbędą się także stacjonarne spotkania brokerskie. Organizatorzy przygotowali także

możliwość uczestniczenia w spotkaniach online - te odbędą się w dniach 4-6 kwietnia. 

Tematyka:

Przemysł 4.0 i rozwiązania Smart Factory

Energooszczędne i efektywne pod względem zasobów technologie produkcyjne

Zrównoważona energia i mobilność

Narzędzia pomiarowe

Udział w spotkaniach brokerskich jest bezpłatny, rejestracja trwa do 4 kwietnia 2023r. 

Wykorzystaj swoją szansę na innowacje! Zdobądź nowe możliwości i przewagę konkurencyjną poprzez

badania i rozwój oraz współpracę technologiczną i biznesową.

Rejestracja na stronie https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/

 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Subscribe Past Issues Translate

https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/
http://eepurl.com/hYUiDD
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=8e9c3a86e55d83f3ca99d106a&id=66c4f044a9
javascript:;


Uzyskaj dofinansowanie do 1.000 EUR na ochronę własności intelektualnej!

Komisja Europejska i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej uruchomiły  The Ideas Powered

for Business – SME FUND, w ramach którego przedsiębiorcy posiadający status MŚP oraz siedzibę w

UE, mogą otrzymać dofinansowanie na ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz

patentów.

Ilość środków jest ograniczona, a o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń

Ochrona własności intelektualnej jest koniecznością w erze cyfrowej. Jest to legalny sposób na uniknięcie

skopiowania lub wykorzystania bez pozwolenia swoich unikalnych pomysłów, produktów lub usług.

Ochrona własności intelektualnej poprzez Fundusz MŚP może obejmować wiele różnych aktywów, w tym

znaki towarowe, wzory, patenty i odmiany roślin.

Szczegóły na stronie: https://euipo.europa.eu/ohimp.../en/online-services/sme-fund

Mikrodrobiny plastiku, granulaty z tworzyw sztucznych – Komisja Europejska liczy na głos MŚP

przed wprowadzeniem nowego prawodawstwa

W imieniu Komisji Europejskiej zachęcamy przedsiębiorców z naszego województwa do udziału w

kolejnej już ankiecie realizowanej w ramach cyklu SME PANEL. Tym razem chodzi o opinie na temat

ewentualnego nowego prawodawstwa europejskiego, które wymagałoby od wszystkich przedsiębiorstw

produkujących, przetwarzających, transportujących i przechowujących granulaty z tworzyw sztucznych w

UE przyjęcia dobrych praktyk, zapobiegających wydostawaniu się granulatu z tworzyw sztucznych do

środowiska (gleby, wody, powietrza) oraz ograniczających straty granulatu.

Niniejszy kwestionariusz skierowany jest WYŁĄCZNIE do przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii

Europejskiej i przetwarzających granulaty z tworzyw sztucznych (plastików).

Celem niniejszego kwestionariusza jest lepsze zrozumienie możliwego wpływu nowego prawodawstwa

europejskiego na przedsiębiorstwa z przedmiotowego sektora, zwłaszcza na mikro i małe firmy.

Link do ankiety on line: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_Microplastics_Plastic_pellets
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(pole wyboru języka, w jakim będzie wypełniana ankieta znajduje się po prawej stronie, w zakładce

„Languages”)

 W pierwszym pytaniu ankiety „Jak dowiedzieli się Państwo o tej ankiecie” prosimy o zaznaczenie opcji

„Przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości”, czyli sieć Enterprise Europe Network.

Ankieta będzie otwarta do 22 lutego 2023 r.
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