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DomaDomańński Zakrzewski Palinka sp. k.ski Zakrzewski Palinka sp. k. wspólnie z KonfederacjKonfederacjąą

LewiatanLewiatan zapraszają na spotkanie w ramach cyklu Akademia Lewiatana

Invest in Italy: możliwości dla polskich przedsiębiorstw 7 listopada 20177 listopada 2017

r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Partner:

Szanowni Państwo, Włochy są obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie – 8.

gospodarką na świecie pod względem PKB i 3. co do wielkości w Unii Europejskiej. Włoski rynek

liczy około 60 milionów konsumentów, a kraj odwiedza rocznie ponad 50 milionów turystów, co

czyni go doskonadoskonałłym miejscem do inwestowania i rozwijania biznesu. ym miejscem do inwestowania i rozwijania biznesu. To tylko kilka

powodów, dla których Włochy ostatnio coraz więcej jest ważnym kierunkiem inwestycji

zagranicznych. Serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym partnerzy wydarzeniaSerdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym partnerzy wydarzenia

– ICE (Italian Trade Agency), Ambasada W– ICE (Italian Trade Agency), Ambasada Włłoch w Warszawie – przedstawioch w Warszawie – przedstawiąą

specyPkspecyPkęę rynku w rynku włłoskiego. Polscy przedsioskiego. Polscy przedsięębiorcy opowiedzbiorcy opowiedząą swoje do swoje dośświadczeniawiadczenia

z inwestycji prowadzonych we Wz inwestycji prowadzonych we Włłoszech.  oszech.  

Wydarzenie szczególnie polecamy członkom Zarządów i Rad Nadzorczych, osobom

odpowiadającym za zarządzanie spółkami oraz przedsiębiorcom zainteresowanym ekspansją na

rynek włoski.

Spotkanie bSpotkanie bęędzie prowadzone w jdzie prowadzone w jęęzyku polskim.zyku polskim.

WstWstęęp na wydarzenie jest bezpp na wydarzenie jest bezpłłatny.atny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejnoLiczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejnośćść zg zgłłoszeoszeńń..

Serdecznie zapraszamy!

 9:00-9:30 Rejestracja, kawa powitalnaRejestracja, kawa powitalna

13 Paź

2017
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9:30-9:40 OtwarcieOtwarcie

 9:40-10:10 Starting a business in Italy Starting a business in Italy DZP Italian Desk

10:10-10:40 Polska we WPolska we Włłoszech: prawo podatkowe, inwestycje zagraniczne i rozwójoszech: prawo podatkowe, inwestycje zagraniczne i rozwój

Kancelaria Prawna De Berti – Jacchia – Franchini – Forlani

10:40-11:00 Przerwa kawowaPrzerwa kawowa

11:00 – 12:00 Polskie doPolskie dośświadczenia inwestycyjne we Wwiadczenia inwestycyjne we Włłoszech (panel dyskusyjny)oszech (panel dyskusyjny)

TBC- Konfederacja Lewiatan

ICE (Italian Trade Agency) Warszawa

Adw. Diego Conte – Kancelaria Prawna De Berti – Jacchia – Franchini – Forlani

Adw. Al`o Mancani – DZP Italian Desk

12:00  Lunch, spotkania b2bLunch, spotkania b2b

W razie dodatkowych pytaW razie dodatkowych pytańń prosimy o kontakt:  prosimy o kontakt: AnnaAnna

DeresDeres Konfederacja Lewiatan e-mail:

aderes@konfederacjalewiatan.pl

KonfederacjaKonfederacja

LewiatanLewiatan
  

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99

900 Fax +48 22 55

99 910

www.konfederacjalewiatan.plwww.konfederacjalewiatan.pl

lewiatan@konfederacjalewiatan.p

Wielkopolski ZwiWielkopolski Zwiąązek Pracodawców Lewiatanzek Pracodawców Lewiatan

ul. Grunwaldzka 104

60-307 Poznań

tel. 61 657 60 51

tel. 691 98 68 68

biuro@wzp.org.pl

www.wzp.org.pl

$
Polityka prywatności

wykonanie: MindsEater

%
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