
  

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. wraz z firmą PappertConsult z Berlina 

zapraszają do udziału w bezpłatnym warsztacie:

 

„Działalność gospodarcza na terenie Niemiec możliwością ekspansji polskiego przedsiębiorcy”

Warsztat odbędzie się 12.06.2012 r.

Stwosza 37, sala C. 

 

Uczestnicząc w warsztacie będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się m.in.:

•  jakie formy działalności gospodarczej istnieją w Niemczech?

•  jakie są wymagania oraz koszty rejestracji działalności?

•  jakie formy zatrudnienia pracowników istnieją w Niemczech?

•  ile kosztują pracownicy w Niemczech?

•  na jakie dotacje w Niemczech mogą li

•  czy polskie dokumenty są akceptowane przez niemieckie urzędy?

•  na jakich warunkach możliwa jest współpraca z inkubatorem przedsiębiorczości powstałym 

przy firmie PappertConsult dla polskich przedsiębiorców w Berlinie?

 

Dodatkowo w programie warsztatu przewidziano czas na indywidualne konsultacje, podczas 

których będziecie Państwo mogli osobiście porozmawiać z

 

Warsztat poprowadzi Pani Anna Pappert, która pomaga i wspiera przedsiębiorców podczas 

stawiania ich pierwszych kroków na rynku niemieckim. 

 

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedsiębiorców z terenu 

Zgłoszenia na specjalnych formularzach umieszczonych w załączeniu należy przesyłać na 

nr. faksu: 32 251 58 31 lub 

lukasz.szojda@gapp.pl. 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia

Ilość miejsc ograniczona, w warsztacie uczestniczyć może 

Szczegółowe informacje udzielane będą pod numerami: 

 

 

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. wraz z firmą PappertConsult z Berlina 

zapraszają do udziału w bezpłatnym warsztacie: 

terenie Niemiec możliwością ekspansji polskiego przedsiębiorcy”

 

12.06.2012 r. w Katowicach, Park Hotel Diament Katowice

warsztacie będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się m.in.: 

formy działalności gospodarczej istnieją w Niemczech? 

jakie są wymagania oraz koszty rejestracji działalności? 

jakie formy zatrudnienia pracowników istnieją w Niemczech? 

ile kosztują pracownicy w Niemczech? 

na jakie dotacje w Niemczech mogą liczyć polscy przedsiębiorcy? 

czy polskie dokumenty są akceptowane przez niemieckie urzędy? 

na jakich warunkach możliwa jest współpraca z inkubatorem przedsiębiorczości powstałym 

przy firmie PappertConsult dla polskich przedsiębiorców w Berlinie? 

programie warsztatu przewidziano czas na indywidualne konsultacje, podczas 

których będziecie Państwo mogli osobiście porozmawiać z naszym ekspertem.

Warsztat poprowadzi Pani Anna Pappert, która pomaga i wspiera przedsiębiorców podczas 

a ich pierwszych kroków na rynku niemieckim.  

warsztacie zapraszamy przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego

Zgłoszenia na specjalnych formularzach umieszczonych w załączeniu należy przesyłać na 

lub na wybrany adres e-mail: monika.konarzewska@gapp.pl

do dnia 05.06.2012 r.  

, w warsztacie uczestniczyć może jedna osoba z danej organiza

Szczegółowe informacje udzielane będą pod numerami: 32 730 48 34 lub 32 730 48 35.

Serdecznie zapraszamy do udziału w

 

  

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. wraz z firmą PappertConsult z Berlina 

terenie Niemiec możliwością ekspansji polskiego przedsiębiorcy” 

Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita 

na jakich warunkach możliwa jest współpraca z inkubatorem przedsiębiorczości powstałym 

programie warsztatu przewidziano czas na indywidualne konsultacje, podczas 

naszym ekspertem. 

Warsztat poprowadzi Pani Anna Pappert, która pomaga i wspiera przedsiębiorców podczas 

województwa śląskiego. 

Zgłoszenia na specjalnych formularzach umieszczonych w załączeniu należy przesyłać na 

monika.konarzewska@gapp.pl; 

danej organizacji. 

730 48 35. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie. 


