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Zdobądź światowe rynki i znajdź potencjalnych parterów do współpracy międzynarodowej 

podczas giełdy B2B ISEO! 

 

W ramach 52nd International Symposium on Essential Oils ISEO 2022 ośrodek Enterprise Europe Network 

działający we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zapraszana na spotkania 

B2B, których celem jest nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.   

Termin: 5 września 2022, w godz. 9.00 – 17.00 

Miejsce: Spotkania ISEO B2B są organizowane w formie hybrydowej: 

- stacjonarnie (Concordia Design we Wrocławiu) 

- on-line ( platforma Clickmeeting/Zoom) 

 

Dla kogo jest ISEO B2B? 

Spotkania są dedykowane przedsiębiorcom, w tym producentom, dostawcom surowców, dystrybutorom, 

ośrodkom B+R, reprezentującym przede wszystkim branże takie jak: 

 spożywcza 

 farmaceutyczna 

 kosmetyczna 

 chemii gospodarczej 
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Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniach ISEO B2B? 

Giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, wcześniej umówionych, ok. 20-minutowych spotkań biznesowych. 

To efektywny, bezpłatny i wygodny sposób na: 

 pozyskanie nowych partnerów biznesowych 

 pozyskanie nowych kanałów dystrybucji 

 pozyskanie nowych technologii/innowacyjnych rozwiązań  

 pozyskanie partnerów do badań oraz wspólnych projektów B+R 

 

Jak wziąć udział w spotkaniach ISEO B2B? 

 Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym https://forumsystem.eu/conference/50  określają profil 

działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać. Rejestracja jest otwarta do 28 sierpnia 

2022. 

 Dane zarejestrowanych firm są zamieszczane na bieżąco w katalogu on-line. W dniach 29.sierpnia - 

1 września,  uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby się spotkać podczas giełdy B2B, 

niezależnie czy stacjonarnie czy też w formie on-line. 

 W  dniu 2 września 2022 Uczestnicy otrzymają mailem harmonogram spotkań B2B. Dla uczestników 

stacjonarnych, harmonogram spotkań  będzie również dostępny w dniu wydarzenia ISEO B2B,  

5 września 2022, przy rejestracji. 

 

Ważne informacje 

Strona 52nd International Symposium on Essential Oils: https://iseo2022.pl/  

Strona spotkań ISEO B2B: https://iseo2022.pl/iseob2b/  

Link do rejestracji na spotkania B2B: https://forumsystem.eu/conference/50  

Strona Concordia Design Wrocław (miejsce Sympozjum oraz stacjonarnych spotkań B2B); 
http://hub.concordiadesign.pl/  

 

 (!) W przypadku udziału w spotkaniach B2B w formie zdalnej  prosimy o niezwłoczne poinformowanie  
organizatora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej: 

  anna.pytel@pwr.edu.pl ;  +48 71 320 41 86 

  agnieszka.turynska@pwr.edu.pl ; +48 71 320 41 87  

 Udział w spotkaniach B2B jest bezpłatny. 


