ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ I TARGACH AFRICA’S BIG 7
W JOHANNESBURGU W RPA W DN. 25-27 CZERWCA 2017 r.

Agencja Rynku Rolnego organizuje misję gospodarczą oraz stoisko targowe podczas targów
Africa’s BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki:
1)

wspólne narodowe stoisko informacyjne o powierzchni 90 m

2)

udział w spotkaniach B2B,

3)

wizyta w sieciach handlowych (tzw. store-check).

2

Szczegółowe informacje nt. targów Africa’s BIG 7: www.africabig7.com

Zaproszenie ARR obejmuje korzystanie z:
1)

wspólnej powierzchni wystawienniczej na stoisku ARR z podręcznym magazynkiem oraz serwisu
kawowego,

2)

spedycji na targi do 15 kg materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz próbek produktów nie
wymagających specjalnych warunków przewozu zorganizowanej przez ARR (wysyłane będą tylko
produkty, które mogą pomyślnie przejść odprawę celną; transport powrotny nie jest przewidziany),

3)

1 bezpłatnej wejściówki,

4)

wsparcia obsługi tłumaczeniowej na stoisku (język angielski),

5)

rezerwacji hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym oraz biletu lotniczego,

6)

transportu lokalnego dla uczestników, którzy zdecydują się na hotel i połączenie lotnicze wskazane
przez ARR.

Szacunkowe koszty udziału w misji i targach
5 450,00 PLN netto / 6 703,50 PLN brutto
Usługi dodatkowo płatne:


zamówienie

dodatkowych

elementów

wyposażenia

stoiska

do

wyłącznego

użytku

Przedsiębiorcy

(np. dodatkowa witryna, telewizor, lodówka) wymaga wystąpienia z oddzielnym zapytaniem ofertowym,


zamówienie dodatkowego transportu i spedycji próbek i eksponatów- rozliczenie kosztów zamówienia nastąpi
bezpośrednio z firmą spedycyjną, z którą współpracuje Agencja Rynku Rolnego.

Szacunkowe koszty podróży i pobytu dla 1 osoby:


koszt biletu lotniczego: ok. 3 800 PLN/os. (cena biletu może się różnić w zależności od linii lotniczej i terminu
rezerwacji oraz wykupu biletu), planowany wylot z Warszawy: 22.06.2017 – powrót do Polski: 28.06.2017,



koszt noclegu wraz ze śniadaniem: ok 275 USD za dobę, tj. ok. 5 500,00 PLN/os. za 5 noclegów.

Łączne szacunkowe koszty podróży i zakwaterowania
ok. 9 300,00 PLN brutto
Kalkulacja kosztów została sporządzona dla kursu 1 USD = 4,00 PLN

Obywatele RP mający paszporty zwykłe mogą wjeżdżać bez wiz i przebywać na terytorium RPA jednorazowo do 30 dni.

Zasady naboru:


Decyduje kolejność zgłoszeń. ARR dopuszcza możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu zgłoszeń w zależności
od zainteresowania.



W przypadku dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brana również różnorodność branż reprezentowanych przez
uczestników misji.



Po zakończeniu naboru przedsiębiorca zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu zostanie poinformowany osobnym
mailem oraz otrzyma od ARR umowę.



Zakwalifikowany przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia wpłaty na poczet udziału w wydarzeniu
w wysokości 100% kwoty umowy.



Nieprzesłanie podpisanej umowy lub brak wpłaty w wymaganym terminie automatycznie wyklucza uczestnika
z udziału w wydarzeniu. Zwolnione miejsce zostanie przyznane pierwszemu zainteresowanemu przedsiębiorcy z
listy rezerwowej.



Agencja zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia Przedsiębiorcy, który w przeszłości nie przestrzegał
postanowień umowy zawartej z ARR w związku z udziałem w działaniu promocyjnym organizowanym przez ARR.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu zgłoszeniowym
do dnia 10 maja 2017 r.
e-mail : ARR-events@arr.gov.pl
W temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę RPA 2017

Kontakt w kwestiach dotyczących organizacji misji:
Agnieszka Chudzik, tel. 22 376 73 87, e-mail: a.chudzik@arr.gov.pl

Kontakt w kwestiach technicznych dotyczących stoiska:
Kinga Meresińska-Jeżewska, tel. 22 376 71 85, e-mail: k.meresinska@arr.gov.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

