ZAPROSZENIE

Warsaw Procurement Forum

WARSAW

HUMANITARIAN
PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

MIĘDZYNARODOWE TARGI
POMOCY HUMANITARNEJ I ROZWOJOWEJ

To już ostatnie dni na rejestrację na WARSAW PROCUREMENT FORUM

ZAPRASZAMY
12-13 czerwca 2019 w godz. 9.00 – 18.00
Przedsiębiorców z branż takich jak: IT, farmy, usług medycznych, żywości, usług transportowych czy
logistycznych, bezpieczeństwa, OZE i wielu innych.
Weź udział w Forum, bo to dla Ciebie unikalna szansa na:
• skorzystanie z gigantycznego rynku organizacji ONZ (FAO, WHO, UNHCR, UNDP, WFP…),
Unii Europejskiej, NATO, Banku Światowego i wielu innych.
• nauczenie się jak startować w przetargach, czy jak uczestniczyć w projektach finansowanych
przez te organizacje.
• bezpośrednie przedstawienie twojej oferty towarów i usług podczas spotkań b2b.
Dzięki Forum rynki Azji czy Afryki które starałeś się podbić staną się bardziej dostępne.
Oszczędź sobie czasu na studiowanie regulaminów przetargów, a dowiesz się tego bezpośrednio od ponad 30 zagranicznych ekspertów, którzy specjalnie na Forum przyjadą do Warszawy z całego świata.
Przedsiębiorco: jeśli chcesz wziąć udział w indywidualnych spotkaniach typu B2B z ekspertami zakupowymi
biorącymi udział w Forum musisz zarejestrować się www.humanitarianexpo.com/wpf/ i uiścić stosowną opłatę
na www.biletynatargi.com Pierwszeństwo mają wystawcy; w wypadku dużego zainteresowania rozmową z danym
ekspertem, decyzja dot. harmonogramu spotkań pozostaje w jego gestii.
Opłata rejestracyjna za 1 uczestnika (2 dni) = 400 EUR + 23% VAT
Oferta specjalna – opłata za 1 uczestnika = 200 EUR + 23% VAT *

Nie daj wyprzedzić się innym – DZIAŁAJ!!!
Ramowy Program Forum:
Day 1 – June 12th, 2019

Day 2 – June 13th, 2019

09:00 – 09:30

Registration and morning coffee

09:00 - 09:30

Entrance and morning coffee

09:30 – 09:45

Opening

09:30 – 11:00

09:45 – 10:45

Overview of the Procurement System In The United
Nations

Workshop 4. Construction, engineering & environmental
management in peacekeeping & post-conflict
environments

11:15 – 13:00

Workshop 1. Finding innovative health solutions to
meet the sustainable development goals / Medical
equipment and pharmaceutical supply

11:15 – 12:45

Workshop 5. Overview of the business opportunieties
in the eu humanitarian and developemnt sectors

13:00 - 14:00

Lunch Break

13:15 – 14:15

Lunch break

14:00 – 15.30

14:15 -15:45

Workshop 2. Food and agriculture tenders

Workshop 6. How to participate in the ngos procurement systems

16:00 - 16:15

Coffee break

15:45 - 16:00

Coffee Break

16:15 – 17:45

Workshop 3. IT, Cybersecurity And Management
Services

16:00 – 17:00

Best practicies, testimonies from the companies

17:15 – 18:00

Workshop 7. How to set-up a project related to the
development aid. international financial institutions
involvement
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