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ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
W imieniu „Polish American Contractors Builders Association” składamy zaproszenie do udziału członków Państwa Klastra w
Misji Gospodarczej do Chicago dedykowanej branży budowlanej i jej otoczenia: producentom sprzętu, maszyn, narzędzi
,akcesoriów, materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz wyposażenia obiektów komercyjnych, domów, mieszkań i
ogrodów. Zapraszamy także agencje nieruchomości, deweloperów, firmy budowlane, usługowe i architektów. Misja Gospodarcza
odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2016 r. ( 29.01- 02,02,2016r. )
Zapraszamy producentów poszukujących skutecznych działań wspierających ich ekspansję na rynek Ameryki Północnej i współpracy
z amerykańskimi Partnerami oraz tych, którzy są zainteresowani kooperacją i złożeniem ofert dla inwestorów realizujących swoje
projekty na terenie Polski i poszukują podwykonawców, surowców, dostawców sprzetu, maszyn, materiałów budowlanych itp.
„Polish American Contractors Builders Association” z siedzibą w Chicago jest jedną z najbardziej liczących się i prężnych
„polonijnych” organizacji otoczenia biznesu na terenie USA. Zrzesza firmy z branży budowlanej i kooperujących z nią
przedsiębiorców. Nie jest tajemnicą, że ponad 70% „polonijnych” przedsiębiorstw w Ameryce, to firmy działające w obszarze tej
gałęzi usług i jesteśmy na wielu amerykańskich rynkach liderem w zakresie serwisu budowlanego w sektorze MŚP. Kilka tysięcy
polonijnych firm ma istotny wpływ na wybór materiałów budowlanych, systemów instalacyjnych, elementów wyposażenia
domów, mieszkań i obiektów komercyjnych. Coraz częściej są to produkty eksportowane do Ameryki z Polski ( kleje, farby, tynki,
zaprawy, pokrycia dachowe, okna, drzwi, panele, parkiety, meble, ceramikę, armaturę sanitarną itp. ). Polonijni przedsiębiorcy
ciągle poszukują nowości, najwyższej jakości materiałów w atrakcyjnej cenie zarówno na terenie USA jak i w Polsce.
Miło nam poinformować, że wkrótce obchodzić będziemy 20- lecie działalności naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji
organizujemy uroczystą Galę i Konferencję „Polsko-Amerykańskie związki oraz perspektywy rozwoju i współpracy w branży
budowlanej i jej otoczenia”. Na te uroczystości i spotkania biznesowe zamierzamy Państwa zaprosić. Dodatkowo planujemy
panel B2B oraz tradycyjne i najbardziej skuteczne biznesowe spotkania networkingowe z amerykańskimi przedsiębiorcami.
Jednym z celów planowanych wydarzeń w Chicago ma być utworzenie przy naszym Stowarzyszeniu „Polonijnego Ośrodka
Doradztwa i Promocji Polskich Przedsiębiorstw na terenie Ameryki Północnej”, a jego misją będzie dopuszczenie na amerykański
rynek większego asortymentu polskich produktów, promocja i budowanie „Marki Polskiej” w tym branży budowlanej w
środowisku architektów, projektantów oraz wykonawców budowlanych. Liczymy na udział członków Klastra w Misji oraz w
pracach na rzecz realizacji tej inicjatywy. Gdyby jednak udział członka Klastra w Misji nie mógłby być możliwy w tym terminie, to
przewidzieliśmy prezentację i zamieszczenie „business card” w specjalnym katalogu „National Premium”, który będzie
kolportowany w trakcie naszych imprez oraz po ich zakończeniu w różnych ośrodkach promocji na terenie USA.
W załączeniu przesyłamy informacje, program Misji, warunki udziału, prezentację Katalogu oraz aplikacje/ karty zgłoszeniowe.
Z wyrazami szacunku,
Zdzisław Wojtasik
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