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 SPOTKANIA Z PRODUCENTAMI WYROBÓW MEDYCZNYCH, KLASTREM ORAZ 

PRZEDSTAWICIELAMI NAUKI ZAJMUJĄCYMI SIĘ ROZWOJEM WYROBÓW 

MEDYCZNYCH 

 

 SZKOLENIA DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ PRAKTYCZNYCH 

(NP. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH UDZIELONYCH POZA GRANICAMI  NIEMIEC ZE 

ŚRODKÓW NIEMIECKICH KAS CHORYCH ORAZ AKTUALNE TRENDY W ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH) 

 

 UDZIAŁ W POLSKO-NIEMIECKICH MINITARGACH BRANŻOWYCH 

 

 NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO O NAJWYŻSZEJ 

JAKOŚCI DOPASOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB  

 

 NOWE KONTAKTY I INNOWACYJNE POMYSŁY 

 
 DODATKOWO ZAPEWNIAMY ZAKWATEROWANIE NA MIEJSCU, WYŻYWIENIE, 

TRANSPORT ORAZ WSPARCIE TŁUMACZA I ORGANIZATORÓW 
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Projekt finansowany przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki 

+ certyfikat 

uczestnictwa 
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ZAPROSZENIE 

W imieniu Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie 

obejmującym podróż studyjno-szkoleniową oraz m.in. wizyty u producentów wyrobów medycznych 

do Bawarii- jednego z najsilniejszych gospodarczo regionów Niemiec i Europy. Projekt jest 

finansowany przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki. 

Wyjazd został przygotowany z myślą o przedstawicielach szpitali, placówek medycznych, klastrów 

oraz dystrybutorów, a jego przedmiotem są nowoczesne rozwiązania w zakresie szeroko 

rozumianego sprzętu medycznego. Jest równocześnie idealną okazją do bezpośredniego poznania 

potencjalnych dostawców i partnerów biznesowych w Niemczech. 

W ramach podroży studyjno-kooperacyjnej i dzięki dofinansowaniu z programu ‘Bayern Fit For 

Partnership’ zapewniamy uczestnikom: 

 

 zorganizowanie tygodnia pełnego spotkań z firmami niemieckimi i klastrem 
zainteresowanymi współpracą z placówkami medycznymi i firmami z Polski 
 

 wizyty studyjne u producentów sprzętu medycznego  
 

 udział w branżowej minigiełdzie  
 

 dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w ramach szkoleń z zakresu sprzętu medycznego 
i wyposażenia placówek medycznych 
 

 certyfikat uczestnictwa w tygodniowym programie kooperacyjno-studyjnym wydanym przez 
Bawarskie Ministerstwo Gospodarki 
 

 tłumaczenie podczas wszystkich spotkań będących częścią programu  
 

 zakwaterowanie w hotelach oraz wyżywienie  
 

 transport na wszystkie spotkania zaplanowane w programie 

 

 wsparcie na miejscu w nawiązaniu kontaktu z poznanymi firmami 

 

Nasz polsko-niemiecki zespół organizatorów będzie obecny podczas całej podróży, aby ułatwić 

Państwu nawiązanie współpracy z niemieckimi przedsiębiorcami. Więcej szczegółów dotyczących 

warunków uczestnictwa oraz programu zamieszczamy dla Państwa na kolejnych stronach niniejszej 

broszury. Zapraszamy!   

Zespół DREBERIS oraz em&s  

na zlecenie Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki 
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PROGRAM TYGODNIA – PRZYKŁAD* 

poniedziałek 

06.06.2016 

 przyjazd uczestników (we własnym zakresie), zakwaterowanie w hotelu  

 Spotkanie powitalne uczestników z organizatorami oraz przedstawienie tygodniowego 

programu 

 Wizyta studyjna w jednej z klinik w Monachium (w zależności od oczekiwań polskich 

uczestników) 

wtorek 

07.06.2016 

  Wizyty studyjne w firmach połączone ze szkoleniami oraz 

prezentacjami rozwiązań z zakresu techniki medycznej 

środa 

08.06.2016 

 Wizyty w firmach połączone ze szkoleniami oraz 

prezentacjami  rozwiązań z zakresu techniki medycznej  

 

 

 

czwartek 

09.06.2016 

 Targi branżowe / rozmowy kooperacyjne w Erlangen we 

współpracy z klastrem medycznym Medical Valley EMN 

e.V. oraz Zentralinstitut für Medizintechnik (Centralny 

Insytut Techniki Medycznej) - oczekiwany udział 15-20 

przedsiębiorstw 

 Prezentacje tematyczne bawarskich przedsiębiorstw  

 Rozmowy indywidualne z niemieckimi uczestnikami 

piątek 

10.06.2016 

 Wizyty w firmach połączone ze szkoleniami oraz 

prezentacjami  rozwiązań z zakresu techniki medycznej  

 Uroczystość pożegnalna w Bawarskim Ministerstwie 

Gospodarki: 

 podsumowanie wizyty studyjnej  

 wręczenie certyfikatów polskim uczestnikom 

* szczegółowy plan wizyty ustalimy w porozumieniu z Bawarskim Ministerstwem Gospodarki na 

podstawie kwestionariusza, który pomoże nam lepiej poznać Państwa oczekiwania wobec przebiegu 

podróży. Rekrutacja niemieckich uczestników nastąpi po ustaleniu listy zainteresowanych placówek z 

Polski. Do tej pory chęć udziału w projekcie zgłosiły bawarskie firmy specjalizujące się m.in. w 

wyposażeniu sal operacyjnych, urządzeniach laserowych i diagnostycznych.  

Ubiegający się o uczestnictwo w projekcie będą na bieżąco informowani o programie podróży oraz 

profilach firm reprezentujących stronę bawarską.  
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

O udział w podróży mogą się ubiegać przedstawiciele polskich przedsiębiorstw (szpitali, placówek zdrowotnych, 

klastrów oraz dystrybutorów), które zainteresowane są współpracą biznesową z firmami niemieckimi oraz 

rozwiązaniami z zakresu sprzętu medycznego i wyposażenia szpitali. 

Wszystkie koszty organizacji i elementy programu są finansowane z budżetu programu ‘Bayern Fit For 

Partnership’, aby móc wziąć udział w wyjeździe, uczestnicy pokrywają jedynie część kosztów swojego 

uczestnictwa - 80 € netto / dzień, z wyłączeniem dnia przyjazdu, czyli 320 € netto. Transport do i z Monachium 

odbywa się we własnym zakresie.   

Uczestnikom podróży studyjno-kooperacyjnej zapewniamy:  

 

 zakwaterowanie w hotelach i wyżywienie 
 

 transport na wszystkie spotkania w Bawarii zaplanowane w programie 
 

 tłumaczenie na język polski podczas wszystkich spotkań będących częścią programu  
 

 zorganizowanie 5-dniowego programu pełnego spotkań z firmami niemieckimi zainteresowanymi 
współpracą z placówkami i firmami z Polski 

 

 udział w branżowej minigiełdzie z potencjalnymi partnerami niemieckimi 
 

 wizyty studyjne i rozmowy w przedsiębiorstwach bawarskich  
 

 wsparcie na miejscu w nawiązaniu kontaktu z poznanymi firmami 
 

 certyfikat uczestnictwa w tygodniowym programie studyjno-kooperacyjnym wydany przez Bawarskie 
Ministerstwo Gospodarki 

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do przesłania do nas wypełnionego formularza w celu zgłoszenia chęci 

udziału w programie (formularz na następnej stronie). Spośród zainteresowanych podmiotów uczestników 

wybiera Bawarskie Ministerstwo Gospodarki. Ilość miejsc ograniczona jest do 15, kryterium wyboru jest 

profil i oczekiwania uczestnika, ustalone na podstawie kwestionariusza.  

Zgłoszenia o zainteresowaniu wzięciem udziału w projekcie można przesyłać do 12.02.2016.  

W przeciągu kilku tygodni po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację o liście uczestników z Bawarii. 

W przypadku dalszego zainteresowania uiszczenie opłaty gwarantuje rezerwację miejsca w projekcie.  

Programem objęte jest uczestnictwo jednej osoby z firmy
1
.  

                                                           
1
 w przypadku kolejnego uczestnika niezbędne jest pokrycie pełnych kosztów udziału w programie, jednak ilość 

takich miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność wpłat 
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ORGANIZATORZY I KONTAKT Z NAMI 

 

 

DREBERIS Sp. z o.o. oraz DREBERIS GmbH  należą do 
międzynarodowej grupy firm doradczych działających 
od 1999 m.in. w Dreźnie i we Wrocławiu. 
Pracowaliśmy już jako doradcy strategiczni dla 
ministerstw i innych instytucji publicznych, setek firm 
prywatnych, koncernów oraz MŚP. Wprowadzamy 
firmy na rynki zagraniczne (internacjonalizacja) lub 
optymalizujemy ich obecność na nich. Oprócz 
specjalizacji w polsko-niemieckich projektach 
pracujemy także w większości krajów europejskich 
oraz w Ameryce Północnej i Południowej, w Azji, i 
Afryce . 

W ramach podróży do Bawarii zajmujemy się 
rekrutacją polskich uczestników oraz wsparciem na 
miejscu przy nawiązywaniu kontaktów z niemieckimi 
firmami. 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

Justyna Błotna 
justyna.blotna@dreberis.com 

DREBERIS Sp. z o.o. 
Podwale 62  
50-010 Wrocław 
 
DREBERIS GmbH 
Heinrich-Zille-Str.2 
01219 Dresden  
Tel. +49 351 86 26 43 14  

 

 

em&s GmbH z siedzibą w Bawarii jest firmą 
doradczą specjalizującą się w inter-
nacjonalizacji oraz organizacji wydarzeń o 
tematyce międzynarodowej.  

Europa Środkowa, Turcja oraz Afryka 
Północna to główne regiony aktywności 
em&s.  

 

W ramach podróży do Bawarii em&s 
obejmuje odpowiedzialność za program 
wizyty i kontakt z miejscowymi firmami.  

 

 

 

Dr. Ulrich Wild  
wild@markt-wissen.de 
 

em&s GmbH 
Bründlweg 3 
85301 Schweitenkirchen  
Tel. +49 844 49 24 69 77 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zachęcamy Państwa do przesłania do naszego biura we Dreźnie wypełnionego formularza w celu zgłoszenia 

chęci udziału w programie: FAX: +49 351 862 64 30 lub e-mail: justyna.blotna@dreberis.com 

Ilość miejsc ograniczona jest do 15; Zgłoszenia przesyłać można do 12.02.2016 

Tak, chcę zgłosić swoją kandydaturę do udziału w podróży studyjno-kooperacyjnej do Bawarii i proszę o 

kontakt: 

Imię i nazwisko ________________________________________________________________________ 

Firma_________________________________________________________________________________ 

Profil firmy__________________________________________Liczba zatrudnionych_________________ 

E-mail______________________________________________Telefon____________________________ 

Podpis_______________________________________________ 

 

Dziękujemy i cieszymy się na rozmowę z Państwem oraz wspólny pobyt w Bawarii! 
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