
 
 

Fórum je realizováno v rámci projektu "DigiNetPolSax – Digitalizace pro společný hospodářský prostor”, který je spolufinancován Evropskou 
unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu spolupráce INTERREG Polsko-Sasko 2014-2020. 

27. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum 
25. 11. 2020 on-line 

 

Vážené dámy a pánové, 

s cílem ochrany zdraví účastníků a z důvodu opatření souvisejících s pandemií se 27. Polsko-německo-

české podnikatelské kooperační fórum uskuteční formou on-line.  

Seminář – bude zveřejněn formou webináře na platformě myownconference.  

Termín akce se nemění: 25. 11. 2020. Vysílání začne v 9:00 hod.  

Program: ke stažení.  

Organizační informace: 

▪ Do 8. 11. 2020 je možné přihlásit účast prostřednictvím formuláře zveřejněného na webové 

stránce forumsystem.eu 

▪ Potvrzení účasti: Všechny přihlášené firmy obdrží do 5 pracovních dnů ode dne přihlášení e-

mail s potvrzením. 

▪ 23. 11. 2020 registrovaní účastníci obdrží odkaz na platformu, kde bude zajištěno vysílání on-

line.  

▪ 25. 11. 2020 od 9:00 hod. on-line vysílání. 

Informace pro firmy 

Kooperační burza – pro účastníky, kteří se na fórum zaregistrují jako „FIRMA”, bude umožněn výběr 

partnerů k jednáním prostřednictvím internetového systému propojování firem B2B.  

Na základě přihlášek bude vydán katalog firem v elektronické podobě. Díky katalogu a individuálnímu 

harmonogramu schůzek ze systému budete mít možnost kontaktovat firmy ve vlastní režii. 

Kooperační burza B2B 

▪ Po přihlášení jako FIRMA obdržíte přihlašovací jméno a heslo pro přístup do systému B2B. 

▪ 13. 11. 2020 se objeví záložka VAŠE SCHŮZKY. Bude tam k dispozici seznam Firem včetně 

popisů. 

▪ Do 20. 11. 2020 budete mít čas vybrat si partnery k jednáním. 

▪ 25. 11. 2020 obdržíte katalog firem a individuální harmonogram schůzek. Harmonogram si 

budete moci stáhnout i ze svého účtu. 

Kontakt: 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. 1-go Maja 27,  
58-500 Jelenia Góra 
tel.: +48 75 75 27 502 
www.karr.pl  
biuro@karr.pl 

 

Kontakt CZ: 
OHK v Jablonci nad Nisou 
Ing. Oskar Mužíček  
Mob: +420 721 114 344 
Tel: +420 483 346 006 
Jiráskova 9  
466 01 Jablonec nad Nisou 
info@ohkjablonec.cz www.ohkjablonec.cz 

 

 

http://www.karr.pl/
http://www.ohkjablonec.cz/

