Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o promocję 9. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, który odbędzie się 16-18 października 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach.
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem
przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju.
O zasięgu, prestiżu i uniwersalnym wymiarze Kongresu najdobitniej mówią liczby: swoją wiedzę i kontakty biznesowe
do tej pory budowało z nami blisko 31 tysięcy osób. Tylko w ubiegłym roku w 100 panelach i wydarzeniach
towarzyszących wzięło udział 6000 uczestników z 39 państw z całego świata, którzy z uwagą śledzili również ofertę 110
wystawców podczas Targów Biznes Expo.
Hasłem przewodnim wszystkich Kongresów jest: Nauka — Biznes —

Samorząd — RAZEM DLA GOSPODARKI. Współpraca pomiędzy trzema środowiskami daje szansę na stworzenie
otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tegorocznej edycji będzie
towarzyszyło hasło: „SMART-SAFE-SOLUTIONS”. Skupimy się na innowacyjnych narzędziach wspierających
rozwój firm, miast i regionów w obszarze ochrony środowiska, zdrowia, energetyki, transportu, marketingu
i komunikacji cyfrowej. Nie zabraknie także tradycyjnych tematów, takich jak edukacja, finansowanie MŚP,
prawo i podatki oraz współpraca międzynarodowa.
Udział w Kongresie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Rejestracji można dokonać poprzez stronę
www.ekmsp.eu (proszę nie stosować przeglądarki explorer).
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie promocji tego wydarzenia i dystrybucję informacji
o Kongresie przy użyciu narzędzi komunikacji, będących w Państwa dyspozycji, np. strona www, newsletter, media
społecznościowe. W zamian oferujemy przyznanie tytułu „Organizacja Wspierająca 9. Europejski Kongres MŚP” oraz
zamieszczenie logotypu na stronie internetowej Kongresu www.ekmsp.eu w zakładce Organizacje Wspierające,
a także w programie Kongresu. W przypadku zainteresowania powyższą inicjatywą, proszę o wypełnienie
porozumienia o współpracy w wersji elektronicznej, które znajduje się pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScavu0CQ2WvX0hY03TsilZIge2KbTI1tH4jWiBNoCxiYnMd4Q/viewform
Po podpisaniu porozumienia skontaktuje się z Państwem mailowo pracownik Izby i prześle wszelkie materiały
do promocji. Wyrażamy nadzieję, że dołączą Państwo do grona Organizacji Wspierających, którym bliski jest los mikro,
małej i średniej przedsiębiorczości. Jednocześnie, korzystając z okazji, zachęcamy do uczestnictwa w tym
bezprecedensowym wydarzeniu, które wspólnie będziemy budować.
Łączymy wyrazy szacunku,
Tadeusz Donocik
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