
 

Program misji wyjazdowej 

dla polskich przedsiębiorców branży budowa i wykańczanie budowli w Paryżu 

Termin: 02-06.10.2022 

Czas trwania: 5 dni  

Lokalizacja: Paryż 

Uczestnicy: 22 misjonarzy  

 

Cel:  

• zdobycie wiedzy o danym rynku, 

• rozpoznanie konkurencji,  

• pozyskanie kontaktów biznesowych,  

• wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami misji,  

• edukacja w zakresie działalności eksportowej, 

• stworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi 
przedsiębiorcami, które doprowadza do nawiązania współpracy gospodarczej. 

• zdobyte informacje i kontakty mają posłużyć przedsiębiorcom do realizacji dalszych 
skutecznych działań ekspansji na danym rynku. 

 

Harmonogram: 

 

Dzień pierwszy (przyjazdu), niedziela, 02.10.2022 

19:50- 22:15 - lot z Warszawy do Paryża 

22:15 – 23:30- transfer z lotniska do hotelu 

23:30 - zakwaterowanie w hotelu 

Dzień drugi, poniedziałek, 03.10.2022 

7:30- 8:30- śniadanie 

8:30-9:00 – przejazd na miejsce wydarzenia Batimat 2022 do Paris Porte de Versailles 

9:00-9:15 - spotkanie organizacyjne na stoisku informacyjno-promocyjnym, przedstawienie agendy 

9:15-14:00 – wizyta na targach Batimat 2022  

14:00-15:30 - briefing prasowy (w programie briefingu m.in. prezentacja eksperta) 

15:30-16:00 – wspólna sesja zdjęciowa polskich przedsiębiorców obecnych na Batimat 2022 

16:00-18:00 – spotkania B2B z przedsiębiorcami zagranicznymi na stoisku informacyjno-

promocyjnym  

18:00-19:00 - spotkanie networkingowe na stoisku informacyjno-promocyjnym 

19:00-19:30 – transfer do hotelu 

 

 



 

Dzień trzeci, wtorek, 04.10.2022 

7:30- 8:30- śniadanie 

8:30-9:00 – przejazd na miejsce wydarzenia Batimat 2022 do Paris Porte de Versailles 

9:00-9:15 - spotkanie organizacyjne na stoisku informacyjno-promocyjnym  

9:15 – 10:00 – wizyta na targach Batimat 2022 

10:00- 11:30 - spotkanie z kierownikiem Referatu Ekonomicznego Ambasady RP we Francji na stoisku 
informacyjno-promocyjnym 

11:30-14:00 - spotkania B2B z przedsiębiorcami zagranicznymi na stoisku informacyjno-promocyjnym  

14:00-15:00- transfer do centrum miasta 

15:00-19:00- wycieczka po Paryżu z polskim przewodnikiem 

19:00- 21:30 - wspólna kolacja integracyjna dla polskich przedsiębiorców 

 

Dzień czwarty, środa, 05.10.2022 

7:30- 8:30- śniadanie 

8:30-9:00 – przejazd na miejsce wydarzenia Batimat 2022 do Paris Porte de Versailles 

9:00-9:15 - spotkanie organizacyjne na stoisku informacyjno-promocyjnym  

9:15 – 12:00 – wizyta na targach Batimat 2022 

12:00-13:00 - transfer do francuskiego przedsiębiorstwa budowlanego - Lafarge France/ La 

Plateforme du Bâtiment* 

13:00 -14:30 - wizyta w przedsiębiorstwie budowlanym- Lafarge France/ La Plateforme du Bâtiment* 

14:30 - 15:30 – powrót na targi Batimat 2022 do Paris Porte de Versailles 

15:30 – 19:00 – wizyta na targach oraz spotkania B2B z przedsiębiorcami zagranicznymi na stoisku 

informacyjno-promocyjnym 

 

Dzień piąty (wyjazdu), czwartek, 06.10.2022 

10:00-11:00- transfer na lotnisko  

13:00- 15:30- przelot do Warszawy 

 

*do potwierdzenia 

 

 


