MISJA GOSPODARCZA
Termin: 29.01- 02.02.2016r. / powrót do Polski: 03.02.2016r. ( pobyt na terenie USA: 5 dni )
Zakres usług ( Pakiet ):
-pomoc w procedurach wizowych ( dla osób nie posiadających wizy )
- ubezpieczenie na czas pobytu w USA ( Pełny pakiet ): Medical costs & Assistance Standard + NNW + OC + Bagaż
- noclegi w hotelu Holiday Inn *** ( pokoje 1 i 2- osobowe )
- catering ( śniadania/ lunch/ kolacje )
- logistyka/ transport wewnetrzny na terenie USA ( lotnisko- hotel- lotnisko, miejsca spotkań wg.programu wizyty )
- akredytacja i udział w Konferencji „Polsko-Amerykańskie związki oraz perspektywy rozwoju i współpracy w
branży budowlanej i jej otoczenia”
- udział w uroczystej GALI Biznesowej
- udział w panelu: Networking & B2B
- udział w biznesowym spotkaniu integracyjnym + koncert bluesowy ( Blues Club „Kingstone Mines” )
- wizyty i spotkania ( w branżowych sieciach supermarketów budowlanych i wyposażenia obiektów )
- wizyta i spotkanie z Zarządem Kongresu Polonii Amerykańskiej
- pomoc tłumacza
- stanowisko promocyjne + dystrybucja materiałów reklamowych ( w trakcie Konferencji i Gali )
- prezentacja multimedialna ofert ( do 4 min., po wcześniejszym zgłoszeniu i przesłaniu, do: 05.01.2016r. )
- wizyta w jednym z „polonijnych” przedsiębiorstw budowlanych
- wycieczka, zwiedzanie Chicago

Koszt udziału w Misji ( pełny Pakiet A lub B ):
A. $1.887,00 za pierwszą osobę; $1,690,00 za drugą i kolejną ( z jednego podmiotu ) w pokoju 2osobowym ( ceny brutto )

B. $2.170,00 za pierwszą osobę; $1.965,00 za drugą i kolejną ( z jednego podmiotu ) w pokoju 1osobowym ( ceny brutto )
Termin zgłoszeń: max.do 31.12.2015r.

Szczegóły, informacje, zgłoszenia: +48 502 303 293, e-mail: kontakt@polishbusiness.biz

PATRONATY HONOROWE:
- Urząd Gubernatora Stanu Illinois- Gubernator Bruce Rauner
- Kongres Polonii Amerykańskiej- Związek Narodowy Polaków w Ameryce- Prezes Frank Spula
- Konsulat Generalny RP w Chicago- Konsul Generalna Paulina Kapuscinska
-Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa- Prezes Bogdan Chmielewski
- Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji w Waszyngtonie- Minister, Kierownik Paweł Pietrasieński
W oczekiwaniu Patronaty: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
ZAPROSZENI GOŚCIE ( z terenu USA ):
Urzędy, instytucje, związki i stowarzyszenia branżowe, biura i agencje nieruchomości, przedsiębiorcy budowlani,
producenci materiałów budowlanych, producenci akcesorii i sprzetu budowlanego, urzędy regulacji budowlanych,
importerzy i eksporterzy branży budowlanej, wyposażenia domów i ogrodów, dystrybutorzy, brokerzy, sieci sklepów
branżowych, składy budowlane, inwestorzy, deweloperzy, banki i instytucje kredytowe oraz inne podmioty i osoby
zainteresowani branżą.

ZAPROSZENI GOŚCIE ( z terenu Polski ):
Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Samorząd Terytorialny RP, urzędy, instytucje,
związki i stowarzyszenia branżowe, deweloperzy, agencje nieruchomości, eksporterzy, importerzy oraz oczekiwani
producenci w podanych rodzajach działalności: produkcja innowacyjnych materiałów budowlanych, materiałów
izolacyjnych, tynków, farb, lakierów, preparatów ochronnych, klejów, szpachli, gładzi, pokryć dachowych, stolarki
budowlanej, w tym okien i drzwi, parkietów, paneli podłogowych, wykładzin, dywanów, wanien, kabin, prysznicy,
armatury sanitarnej, przewodów elekrtrcznych, gniazd, wyłączników, rozdzielnic, bezpieczników, oświetleń
ledowych, żyrandoli, kinkietów, lamp, latarń, urządzeń grzewczych, klimatyzatorów, paneli solarnych, płytek
ceramicznych, paneli ściennych, tapet, zasłonn, firan, żaluzji, sprzętu AGD, drobnego sprzętu , narzędzi i
elektronarzędzi budowlanych, akcesoriów: wkrętów, zszywek, gwoździ, tarczy, wierteł, śrób itp. , materiałów,
akcesorii oraz mebli domowych i biurowych i innych materiałów konstrukcji, wykańczania i wyposażenia domów,
biur, ogrodów i obiektów użyteczności publicznej.

WSPÓŁPRACA:

PROGRAM MISJI

29 styczeń 2016r. ( piątek )
Godz. 19:40 - Przylot do Chicago, lotnisko O’Hare ( uczestnicy podróżujący liniami LOT, rejs L 03 )
Godz. 19:50- 20:30- Odprawa, urząd imigracyjny, odbiór bagaży
Godz. 20:40- Transfer
Godz. 21:00- 22:00- Kolacja powitalna
Godz. 22:15- Transfer
Godz. 22:30- Przyjazd, zakwaterowanie w hotelu

30 styczeń 2016r. ( sobota )
Godz. 09:00- 10:00 – Śniadanie
Godz. 10:15- 10:30- Spotkanie organizacyjne
Godz. 10:30- 12:50- Czas wolny
Godz. 12:55- Transfer
Godz. 13:10 – 14:10 – Powitalny “Business Lunch” ( dla gości z Polski ) Play Book, Niles, 6913 Milwaukee Ave., IL
Godz. 14:25- 17:25- Wizyta w Centrum Biznesowo- Handlowym/ „polonijnym” przedsiębiorstwie budowlanym
Godz. 17:40- Powrót do hotelu, czas wolny
Godz. 19:00- Transfer na uroczystą Galę
Godz. 19:30 – 24:00- Uroczysta Gala z okazji 20- lecia Polish American Contractors Builders Association - Medinah
Banquets, 550 Shriners Drive Addison Illinois 60101
- wystąpienia okolicznościowe
- prezentacja gości
- uroczysta kolacja
- networking, panele dyskusyjne
- wystep kabaretu z Polski „Pod Wyrwigroszem”
Godz. ok. 24:00- Transfer, powrót do hotelu

31 styczeń 2016r. ( niedziela )
Godz. 09:00- 10:00- Śniadanie
Godz. 11:30- Transfer
Godz. 12:00- 13:00 – Uroczysta Msza Święta w intencji i z Okazji 20- lecia Polish American Contractors Builders
Godz. 13:30- 14:30- powrót do hotelu, czas wolny
Godz. 14:40- 15:30 - Lunch
Godz. 16:00- 19:00- Wizyty w branżowych sieciach supermarketów:
- „Bed Bath & Beyond” ( materiały wykończeniowe, wyposażenie domów i mieszkań ),
- „Home Decorators Collection” ( materiały wykończeniowe, dekoracje i wyposażenie domów, mieszkań ),
- „Pirch” ( ekskluzywny sprzęt i wyposażenie mieszkań, domów, apartamentów )
Godz. 19:30- 20:30- zwiedzanie centrum Chicago
Godz. 20:30- Transfer
Godz. 21:00- 23:00- Biznesowe spotkanie integracyjne i kolacja w Blues Club ( dla gości z Polski )- „Kingstone Mines”
2548 N. Halsted St. Chiicago, IL.
Godz. 23:30- Transfer, powrót do hotelu

01 luty 2016r. ( poniedziałek )
Godz. 8:30- 9:30- Śniadaanie
Godz. 9:30- Transfer do Copernicus Center
Godz. 10:00-15:00 Konferencja Biznesowa - Copernicus Center, 5216 W. Lawrence Ave, Chicago, IL 60630
- wystąpienia
- prezentaje
- dyskusja
- lunch
Godz. 15:00- 17:00- spotkania i rozmowy biznesowe
- B2B
- Panele dyskusyjne ( branzowe )
- Networking
Goodz. 18:00- 21:00- Kolacja, indywidualne rozmowy biznesowe, zakończenie Konferencji i Obchodów 20- lecia
PACBA ( Copernicus Center )
Godz. 21:30- Transfer, powrót do hotelu

02 luty 2016r. ( wtorek )
Godz. 9:00- 10:00 – śniadanie
Godz. 10:30- Transfer do KPA
Godz. 11:00- 12:30- Wizyta i spotkanie w Kongresie Polonii Amerykańskiej ( Delegacja z Polski )
- Spotkanie z Prezesem KPA Frankiem Spula
- Spotkanie, wywiady z mediami: Dziennik Związkowy, Radio WPNA 1480 AM, TV Polska, Polsat
Godz. 13:00- Transfer do hotelu
Godz. 13:30 – „Check out”
Godz. 14:00- 15:00- lunch
Godz. 15:00- 19:00- Wizyta w branżowych centrach handlowych sektora budowlanego, wyposażenia obiektów,
domów, ogrodów:
- „The Home Depot” ( materiały budowlane i narzędzia ),
- „Menart’s” ( sprzęt i narzędzia do budowy i remontów ),
- „Lowe’s” ( materiały budowlane i narzędzia )
Godz. 19:10- Transfer na lotnisko*
Godz. 19:30- 20:30- odprawa, nadanie bagaży*
Godz. 21:25- wylot do Polski*

03 luty 2016r. ( środa )
Godz. 13:10- przylot do Warszawy*

*) dotyczy uczestników powracających liniami LOT, rejs LO4
Prezentowany program jest projektem pobytu i może ulec drobnym zmianom oraz korektom. Ostateczy i potwierdzony program zostanie
udostepniony uczestnikom Misji przed jej realizacją.

