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Międzynarodowe Targi na
nabrzeżu w Gryfinie już 1 września
1 września odbędą się gryfińskie targi dla przedsiębiorców z Polski i z Niemiec. Głównym organizatorem
wydarzenia jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie. Celem imprezy jest wzmocnienie polskoniemieckiej współpracy oraz rozwijanie kontaktów gospodarczych w całym regionie wzdłuż Odry. Targi będą
atrakcyjne również dla odwiedzających z uwagi na przygotowany wyjątkowo atrakcyjny program m.in.
zlot motocyklistów, fotobudka, strzelnica sportowa, zespoły rockowe, a także wiele innych niespodzianek
Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców w Gryfinie zaprasza mieszkańców
na Polsko-Niemieckie Targi
Przedsiębiorczości, które odbędą się na gryfińskim nabrzeżu w godzinach od 11.00
do 17.00.
Targi dofinansowane są w
ramach programu INTERREG VA pod nazwą „Regionalne Prezentacje Gospodarcze - Stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich
stosunków gospodarczych
w Euroregionie Pomerania
w latach 2017 – 2019” .
Należy podkreślić, że organizacja targów nie byłaby możliwa bez istotnego wsparcia finansowego ze
strony Gminy Gryfino.
W ramach Targów - oprócz
wielu towarzyszących im
atrakcji - będzie można otrzymać bezpłatne publikacje
promujące walory turystyczne gminy Gryfino: „Rowerem
na szlaku Schwedt - Gryfino”
oraz „Międzyodrze- szlaki
wodne”.
Obok szczegółowy program.
•
Mówi Krzysztof Motyka,
starszy Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorców
Dzięki naszym targom
będzie można dotrzeć
do lokalnych
klientów, prezentując się
gryfinianom i
pokazując, że jesteśmy stąd
i tu świadczymy swoje usługi.
Po drugie dzięki targom będzie można nawiązać kontakty z firmami i zleceniodawcami z Niemiec, a także wymienić się z nimi doświadczeniami. W Niemczech są technologie, które do nas wciąż nie dotarły, np. w mojej branży – budowlanej. Robiąc ogrody na
dachach, Niemcy stosują inne poszycie niż u nas, jest ono
trwalsze. Dzięki kontaktom z
nimi zacząłem korzystać z ich
materiałów. Często nowe rozwiązania docierają do nas z
kilkuletnim opóźnieniem, dlatego warto rozmawiać z ludźmi, którzy świadczą te same
usługi po drugiej stronie granicy, bo można na tym wiele
skorzystać.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby zapoznali się z ofertą wystawców oraz
do skorzystania z imprez towarzyszących, co będzie doskonałą okazją do spędzenia
wolnego czasu na świeżym
powietrzu.

