إعلن عن تمويل ل  APZ KONEKTgroupمن البرنامج التنفيذي للتنمية الذاكية GO TO BRAND - 3.3.3.
سيدات وسادة
يسرنا أن نعلن أن  Agencja Promocji Zagranicznej KONEKTgroup Sebastian Kusmierekومقرها في وارسو
منذ يناير  2017تقوم بتنفيذ مشروع مشترك بتمويل مشترك بموجب اتفاقية ) (SGOP.03.03.03-14-0142 / 16 – 00من
تاريخ  10.03.2017تحت عنوان „زيادة عدد المعالجين من الجليج في مراكز التأهيل في بولندا”.
الهدف من المشروع هو تشجيع خدمة تنظيم إقامة إعادة التأهيل في بولندا في السواق الواعدة من خارج التحاد الوروبي وخاصة
في دول الخليج والوليات المتحدة.
تشجيع الخدمة من خلل المعارض يتيح الوصول المباشر إلى المعلومات حول بولندا كشريك اقتصادي .ل تزال المعارض
التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أهم أشكال الترويج ،حيث تجتذب عدداا كبيراا من المهنيين من القطاع ،مما يتيح
تطوير تصدير خدمة تنظيم إقامة إعادة التأهيل في بولندا.
هناك ازدياد المنافسة على سوق الخدمات الطبية  ،لذلك  ،من أجل البقاء عليها  ،فإن تقديم خدمات عالية الجودة وواسعة النطاق هو
غير كاف ببساطة .
من الضروري القيام بأنشطة إعلمية مناسبة.
إن أدوات التسويق ،التي يستخدمها مقدم الطلب مباشرة  ،بما فيها المعارض التجارية  ،والبعثات  ،وما إلى ذلك  ،سوف تمكن في
نهاية المطاف من الوصول إلى نطاق واسع من المتلقين المحتملين في سوق البلدان العربية والمريكية.
يتمثل الهدف من المشروع ،الذي يشمل مشاركة الشركة كعارض في  12حدثاا دولياا ،وتنظيم  3بعثات تجارية ،وتنفيذ خدمات
استشارية وتدريب حول تدويل رائد العمال  ،في توقيع عقود تجارية وتحقيق إيرادات من بيع خدمات مصدرة في الشركة وفي
إطار الخدمات الصحية في السواق الواعدة في دول الخليج والوليات المتحدة.
نشجعكم على زيارة مواقفنا المروجة للشركة في مجال الخدمات الصحية في المعارض التجارية في الكويت والمارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية والوليات المتحدة.
أدناه يوجد ملصق للمشروع بتمويل مشترك في إطار البرنامج التنفيذي للتنمية الذاكية.
المحور الولي  3دعم البتكار في الشركات
النشاط  3.3دعم الترويج للمشروعات المبتكرة وتدويلها
النشاط الفرعي  3.3.3دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الترويج لعلمات المنتجات – Go to Brand
بقيمة  828 100،00زلوتي بولندي بتمويل مشترك مع الصندوق الوروبي بمبلغ  661 600،00زلوتي بولندي

