
Oferta udziału w targach GITEX Global 2020 w ramach pawilonu
Klastra Logistyczno-Transportowego Północ - Południe

Zapraszamy do wzięcia udziału w targach
technologicznych Gitex Global 2020 w Dubaju
(06.12 – 10.12.2020 roku) jako wystawca w
pawilonie Klastra Logistyczno-Transportowego
„Północ – Południe”.

Wydarzenie skierowane jest m.in. do
podmiotów posiadających rozwiązania z
sektorów: Electromobility & Future Mobility,
Smart City & IoT, Smart Grid, Shipping and
Logistics Management, Intelligent
Transportation Systems, Green Building,
Cyber Security.

GITEX Global to największe targi
technologiczne na Bliskim Wschodzie, od
wielu lat obowiązkowy punkt dla firm, które
chcą zaistnieć na globalnych rynkach.

Więcej informacji: www.GITEX.com

Klaster Logistyczno-Transportowego „Północ – Południe” zaprasza do udziału jako wystawca
w polskim pawilonie. Celem jest stworzenie silnej reprezentacji polskich firm, prezentujących
spójną komplementarną ofertę. Liczymy na nowe kontrakty biznesowe i nawiązanie
współpracy B+R.

Projekt jest realizowany z funduszy europejskich, do wysokości dostępnej pomocy de minimis.
Obejmuje wsparciem również DUŻE przedsiębiorstwa. Więcej szczegółów na kolejnej stronie.

Chcesz zaprezentować swoją ofertę na targach GITEX GLOBAL 2020
w Dubaju i uzyskać do 70% dofinansowania na wyjazd i inne usługi 

wsparcia eksportu?



Podstawowe informacje o dofinansowaniu:

 Z dofinansowania mogą skorzystać członkowie Klastra, w celu rejestracji należy: 
• wypełnić i podpisać deklarację dostępną na http://www.klasterlogtrans.pl/dolacz-do-nas/
• koszt wpisowego: od 1000 – 3000 zł + VAT; składka kwartalna: od 200 - 600 zł + VAT

 Poziom dofinansowania:
• małe firmy: 80% kosztów kwalifikowalnych - 10% kosztów obsługi przez Klaster,
• średnie firmy: 70% kosztów kwalifikowalnych - 10% kosztów obsługi przez Klaster, 
• duże firmy: 50% kosztów kwalifikowalnych - 10% kosztów obsługi przez Klaster.

 Dofinansowanie obejmuje udział do 3 osób w targach GITEX, koszty wynajmu powierzchni,
zaprojektowania, przygotowania i zmontowania wspólnego pawilonu 72 mkw z dedykowanymi
indywidualnymi przestrzeniami i reklamą w mediach targowych.

 W ramach przygotowania i imprez towarzyszących proponujemy:
• szkolenie przedwyjazdowe: „Jak przygotować się do wyjazdu na targi?”, 
• wizytę studyjną w emirackiej „Dolinie Krzemowej” oraz 
• Cocktail Reception z B2B z przedstawicielami lokalnego biznesu lub wizytę w parku 

technologicznym.

 Dofinasowanie może objąć również koszty transportu i ubezpieczenie eksponatów.

Koszty orientacyjne za pakiet dla jednej osoby o wartości 42  050 zł netto: 
mała firma efektywnie zapłaci 12 615 zł, średnia 16 815 zł, a duża 25 230 zł (netto). 

GITEX DOFINANSOWANIE

wartość pakietu małe (80%) średnie (70%) duże (50%)

diety (7 dni - 1 osoba) 1 700,00 zł 1 360,00 zł 1 190,00 zł   850,00 zł 

noclegi (6 noclegów - 1 osoba) - ****, transfer na targi     3 350,00 zł 2 680,00 zł 2 350,00 zł 1 675,00 zł 

przeloty - klasa ekonomiczna Emirates (1 osoba)   3 000,00 zł 2 400,00 zł 2 100,00 zł 1 500,00 zł 

udział w targach Gitex - Pawilon (5 dni) 30 000,00 zł 24 000,00 zł 21 000,00 zł 15 000,00 zł 

udział w imprezach towarzyszących  4 000,00 zł 3 200,00 zł 2 800,00 zł 2 000,00 zł 

000,00 zł 16 000,00 zł  000,00  

42 050,00 zł 33 640,00 zł 29 440,00 zł 21 025,00 zł 

obsługa Klastra 10% kosztów kwalifikowanych                                                           4 205,00 zł 4 205,00 zł 4 205,00 zł 

faktyczne poniesione koszty   12 615,00 zł 16 815,00 zł 25 230,00 zł 

Witosław Klembowski
w.klembowski@kdg.waw.pl
+48 728 873 222

Osoby zainteresowane zapraszamy 
do kontaktu:

http://www.klasterlogtrans.pl/dolacz-do-nas/
mailto:w.klembowski@kdg.waw.pl

