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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA MISJĘ GOSPODARCZĄ 

DO DUBAJU W DNIACH 12-14.11.2020 

Dane przedsiębiorstwa 

Nazwa Przedsiębiorstwa 
(zgodnie z KRS lub CEIDG) 

 

NIP Przedsiębiorstwa  

Adres siedziby głównej 
(ulica, numer, kod, miasto) 

 
 

Nazwa marki  

Strona internetowa  

Rodzaj spółki  

Obszar działalności/PKD  

Osoba zgłaszająca 
(imię i nazwisko) 

 
 

Dane kontaktowe 
(email, telefon osoby zgłaszającej) 

 
 

 
 

Analiza działalności przedsiębiorstwa 

Obszar działalności 
(Charakterystyka obszaru działalności 
przedsiębiorstwa, główny profil i 
najważniejsze cele działalności, docelowa 
grupa klientów, potencjał firmy.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkty/usługi, które będą przedmiotem 
umiędzynarodowienia   
(Charakterystyka oferowanych 
produktów/usług. Jak jest oceniana 
konkurencyjność oferowanych przez firmę 
produktów/usług na danym rynku.) 
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Wydarzenia, w których firma planuje udział 
ze stoiskiem narodowym 

 
 
 
 
 
 
 
 

Czy i jak COVID wpłynął na plany 
eksportowe? 

 

 

Warianty udziału w misji 
Proszę wybrać 

odpowiednie pole 
zaznaczając -X 

1. Przelot Warszawa – Dubaj – Warszawa, zakwaterowanie  
2. Uczestnictwo w zaplanowanym programie misji w Dubaju: udział 
w wydarzeniu International Fashion Week Dubai, wizyta w centrach 

handlowych i sklepach branżowych zgodnie z Programem Misji, transfery z 
lotniska do hotelu oraz z hotelu na miejsce wydarzenia, ekspert branżowy, 

spotkania B2B, opiekun misji, który jest dostępny do dyspozycji Uczestników 
podczas całego wyjazdu, wspólna kolacja integracyjna. 

 Koszt: 12 500 zł netto 

 

1. Uczestnictwo w zaplanowanym programie misji w Dubaju: udział 
w wydarzeniu International Fashion Week Dubai, wizyta w centrach 

handlowych i sklepach branżowych zgodnie z Programem Misji, transfery z 
lotniska do hotelu oraz z hotelu na miejsce wydarzenia, ekspert branżowy, 

spotkania B2B, opiekun misji, który jest dostępny do dyspozycji Uczestników 
podczas całego wyjazdu, wspólna kolacja integracyjna,  

 Koszt: 7 200 zł netto 

 

 

Do dnia 26.10.2020 r. prowadzona jest rezerwacja przelotów oraz pobytu na miejscu wydarzenia za 

pośrednictwem  M Promotion International sp. z o.o.  W przypadku odwołania lub zmiany terminu 

International Fashion Week Dubai, nie gwarantujemy zwrotu kosztów za zakup biletów lotniczych i 

zakwaterowanie. W związku z wahającymi się cenami lotów i noclegów, podane ceny mogą ulec 

zmianie. 



 

                  Szczegółowy kosztorys udziału w misji - ZAMÓWIENIE  

KATEGORIA POZYCJA SZCZEGÓŁY 
CENA 

(netto) 
UWAGI 

Proszę wybrać 
pole 

zaznaczając -X 

LOGISTYKA 

Loty-Warszawa- Dubaj- Warszawa Wyprzedane 2 300 zł 

 

 

Hotel 3* - 4 noclegi Wyprzedane 2 800 zł  

Transfer z lotniska do hotelu  Wyprzedane 100 zł  

Transfer z hotelu na lotnisko Wyprzedane 100 zł  

PROGRAM 
MISJI 

Udział w wydarzeniu targowym IFWD 

Zwiedzanie wydarzenia, rozmowy z 
wystawcami, pokaz mody, sesja 
fotograficzna, spotkanie z organizatorem 
targów 

400 zł kolejna osoba z firmy 50% ceny 

 

Transport autokarem po Dubaju w trakcie 
trwania Misji 

2 dni, dojazd na miejsce wydarzeń Misji 
Gospodarczej 

700 zł kolejna osoba z firmy 50% ceny 
 

Zwiedzanie Dubaju z przewodnikiem1 
Fontanny Dubaju, wycieczka do Burj 
Khalifa i Wieży Arabów (Burj Al Arab), 
punkt widokowy Dubai Frame 

1 450 zł kolejna osoba z firmy 50% ceny 
 

Udział w spotkaniach B2B Miejsce spotkań: hotel Sofitel The Palm  
2 600 zł 

dowolna liczba przedstawicieli 
firmy 

 

Kolacja integracyjna polskiej Branży Modowej 
w Dubaju 

Restauracja Barbeque Nation Dubai- Al 
Barsha 

350 zł 
kolejna osoba z firmy 100% 

ceny 

 

SPOTKANIA 
EKSPERCKIE 

1. Spotkanie w centrum handlowym 
z przedstawicielami sklepów 
branżowych.  

2. Spotkanie z właścicielem polskiej 
marki modowej i prezentacji branży 
mody w ZEA. 

3. Spotkanie ze zdobywczynią nagrody 
najlepszego projektanta 
innowacyjnego na IFWD 2017. 

Do wyboru jedno spotkanie w sklepie 
spośród trzech branż: 

• Bielizna 

• Odzież dziecięca 

• Biżuteria  1 700zł kolejna osoba z firmy 50% ceny 

 

RAZEM     12 500 zł    

 

 
1 Program zwiedzania Dubaju może ulec zmianie. 

 

 

…………………………………………………………………..…. 

data i podpis 

 


