Szanowni Państwo,
W listopadzie ubiegłego roku Związek Pracodawców "LODZistics"- Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej
znalazł się w grupie założycielskiej międzynarodowego meta-klastra FOODNET, zrzeszającego producentów
i eksporterów żywności oraz dostawców usług logistycznych, współpracujących w zakresie innowacji,
budowania przewagi konkurencyjnej oraz wprowadzania na rynek produktów, usług i technologii w dziedzinie
żywności i eko-logistyki, a także internacjonalizacji i ekspansji rynkowej zwłaszcza MŚP.
W ramach meta-klastra opracowany został autorski program szkoleniowy dedykowany producentom
i eksporterom żywności, dostawcom usług logistycznych oraz przedstawicielom klastrów rolno-spożywczych,
stowarzyszeń, związków oraz grup producenckich. Szkolenia, na które serdecznie Państwa zapraszamy
prezentują kluczowe zagadnienia, dotyczące efektywnej ekspansji na obszarze Ameryki Północnej, Bliskiego
Wschodu oraz Azji.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne i składają się z siedmiu modułów dostępnych w formie kursu elearningowego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Charakterystyka wybranych rynków: Chiny, USA i Bliski Wschód
Globalizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw
Prawne aspekty internacjonalizacji na wybranych rynkach
Wymagania sanitarne i fitosanitarne dla eksporterów na docelowych rynkach
Zapewnienie bezpieczeństwa dzięki skutecznym umowom
Wymagania transportowe i możliwości dotarcia na wybrane rynki
Negocjacje: jak sfinalizować sprzedaż w umowie międzynarodowej

Aby uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych należy:
a) złożyć deklarację zainteresowania inicjatywą FoodNet i prowadzonymi w jej ramach działaniami (korzyści
m.in. z wypracowanych rezultatów, działań promocyjnych oraz możliwości komunikacji z członkami metaklastra i jego globalnymi partnerami). Deklaracja na tym etapie nie pociąga za sobą żadnych zarówno
formalnych jak i finansowych zobowiązań i jest dostępna TUTAJ;
b) wziąć udział w spotkaniu networkingowym, z udziałem praktyków, poświęconym praktycznym aspektom
eksportu na wybrane rynki. Agenda spotkania przedstawia się następująco:
9.00 – 9.15 – powitanie Uczestników spotkania (Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu LODZistics, ASMCentrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.)
9.15 – 10.00 – „Założenia projektu Foodnet oraz tematyki modułów kursu e-learningowego” (dr Grażyna
Wieteska)
10.00 – 10.45 – „Rynek chiński – wybrane zagadnienia” (prof. nadzw. dr hab. Jarosław Ropęga)
10.45 – 11.15 – przerwa kawowa i konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy
11.15 – 13.00 – Innowacyjność w logistyce – spotkanie z firmą ROHLIG SUUS Logistics SA, członkiem Klastra
„LODZistics”.
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Spotkanie networkingowe odbędzie się w Łodzi w ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ przy ul.
Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G dnia 5 czerwca i jest bezpłatne.
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrację na to
wydarzenie wysyłając e-mail z następującą informacją zwrotną do dnia 28 maja 2019 r.:
1.
2.
3.
4.
5.

nazwa firmy/organizacji
adres lokalizacji organizacji i telefon kontaktowy
adres mailowy do kontaktu w tematyce szkolenia
liczba osób obecnych na spotkaniu (jedną Firmę reprezentować mogą maksymalnie dwie osoby)
deklaracja.

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo hasło do pobrania materiałów (moduły nr 1, 6) tak, aby móc
zapoznać się z zagadnieniami teoretycznymi, które rozszerzone zostaną na spotkaniu praktycznym/
networkingowym. Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają specjalnie przygotowane na tą okazję dodatkowe
materiały rozszerzające prezentowane treści oraz dostęp do pozostałych modułów szkoleniowych.
Więcej informacji o projekcie FoodNet znajduje się na stronie http://foodnet-project.eu/ oraz w prezentacji
http://foodnet-project.eu/reports/FoodNet_Prezentacja_pl_na_strone.pdf

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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