
 

 

Szczecin, 16 listopada 2017 r.  

 

  

Szanowni Państwo, 
 

 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działające przy Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z 

zakresu rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw 

z województwa zachodniopomorskiego, pt.: 
 

1) „Marketing eksportowy”, które odbędzie się dnia  28.11.2017 r.   
w STARGARDZKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ, ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard. 
 

Szkolenie będzie się skupiało na prezentacji praktycznych aspektów marketingu 
eksportowego w ujęciu działań o charakterze międzynarodowym. 
 

Osoby prowadzące: 
 
Beata Witkowska - Witkowska Kancelaria Prawna, Warszawa. Jako prawnik polski i 

niemiecki od lat doradza polskim podmiotom gospodarczym działającym w Polsce i za 

granicą. Wprowadza polskie firmy m.in. z branży budowlanej, na rynek niemiecki, austriacki, 

krajów półwyspu arabskiego itd. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na prawie 

gospodarczym, handlowym, prawie pracy, w tym zatrudnianiu cudzoziemców oraz prawie 

podatkowym. Swoją wiedzą dzieli się jako trener wierząc, że umiejętność korzystania z prawa 

przekłada się na większe zyski firm. 

Łukasz Żak - Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców 

na rynkach zagranicznych. Przez ponad dekadę zaangażowany w projekty Komisji 

Europejskiej wspierające rozwój firm na rynkach UE i EOG (Euro Info Centre i Enterprise 

Europe Network). Aktywnie działa i wspiera przedsiębiorców w zakresie transgranicznego 

świadczenia usług, delegowania pracowników, prawa pracy oraz budowania właściwych 

strategii eksportowych polskich firm. 

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 minimum 8 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów - praktyków 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 całodzienne wyżywienie 

 konsultacje indywidualne 
 

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu, prosimy o uzupełnienie i odesłanie załączonego 

formularza zgłoszenia do dnia 23.11.2017 r. do godziny 12.00 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt. 

Dodatkowe informacje: tel.: 22 830 13 40;  tel. kom.: 609 124 124, 661 106 850  
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl 

 

mailto:szkolenia@efszkolenia.pl


 

 

Z poważaniem,  

 

 

Centrum Obsługi Inwestorów I Eksporterów  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

 

 
P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ  


