Zapraszamy przedsiębiorców
z województwa lubelskiego do udziału w
kolejnych naborach na
misje gospodarcze połączone ze
spotkaniami B2B.
Ogłoszenia o naborze skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i
średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa
lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa
lubelskiego minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających
w sektorach opisanych poniżej.
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Zjednoczone Emiraty Arabskie - branża spożywcza; grudzień 2019
Niemcy - motoryzacyjna; lotnicza; maszynowa; elektro-techniczna; styczeń 2020 nabór w trakcie [1]
Zjednoczone Emiraty Arabskie - medyczna; chemiczna; farmaceutyczna;
suplementów diety; styczeń 2020 [2]
Izrael - automatyka; robotyka; informatyka; styczeń 2020 [3]
Turcja - przetwórstwo rolno-spożywcze; produkcja opakowań; maszyn chłodniczych;
maszyn rolniczych; luty 2020 [4]
Izrael - turystyczna i hotelarska; luty 2020
Zjednoczone Emiraty Arabskie - spożywcza; luty 2020 [5]
Portugalia - meblarska; wyposażenia wnętrz; luty 2020 [6]
Niemcy - budowlana; wykończenia wnętrz; stolarka budowlana; luty 2020 [7]
Kanada - maszynowa; metalurgiczna; automatyki przemysłowej; luty 2020 [8]
Francja - tekstylia, odzież; dodatki do ubrań; galanteria skórzana; luty 2020 [9]
Norwegia - spożywcza; żywności ekologicznej; produkcji opakowań; marzec 2020 [10]
Rosja - maszynowa; metalurgiczna; nowych technologii dla przemysłu; marzec 2020
[11]
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Wielka Brytania - meblarska, wyposażenia i wykończenia wnętrz; marzec 2020 [12]
Ukraina - spożywcza; produkcji opakowań; maszyn chłodniczych; kwiecień 2020 - [13]
Singapur - medyczna; farmaceutyczna; chemiczna; suplementów diety; żywności
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organicznej; kwiecień 2020 [14]
Chiny - spożywcza; kwiecień 2020
Stany Zjednoczone - meblarska; wyposażenia wnętrz; kwiecień 2020 [15]
Francja - tekstylia; odzież; dodatki do ubrań; galanteria skórzana; maj 2020 [16]
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