
26 kwietnia 2007, Warszawa
Szanowni Państwo,

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zaprasza Państwa do udziału w 
Kongresie Gospodarczym Polonii Świata, który organizuje w dniach 16-18 czerwca 2007. 
Pierwszy dzień (16 czerwca ) planowany jest  w Warszawie, natomiast dwa dni kolejne (17 i  
18 czerwca) w województwie lubelskim.
Celem wydarzenia będzie zacieśnienie kontaktów gospodarczych Polonii z Polską, pokazanie 
możliwości  inwestycyjnych  w  kraju,  a  także  podmiotów  polskich  gotowych  do  podjęcia  
współpracy.  Intencją  naszą  jest  budowanie  klimatu  sprzyjającego  kontaktom  oraz  
przekazanie wyraźnego przesłania,  że aktywność gospodarcza Polonii w starym kraju jest  
bardzo pożądana przez rząd polski i środowiska biznesowe.
Na Kongresie zostanie przedstawiona nowa idea współpracy gospodarczej ze środowiskami  
gospodarczymi  Polonii  na  świecie  i  konkretna propozycja,  która przyspieszy  i  nada tym 
zamierzeniom  nową  jakość.  Będzie  to  m.in.  otwarcie  CENTRUM  BIZNESU 
POLONIJNEGO w Warszawie.
Udział  w konferencji,  wyżywienie,  noclegi  w regionie,  przejazdy  po  Polsce  są  bezpłatne.  
Jedynie koszty noclegu (noclegów) w Warszawie będą musieli ponieść uczestnicy we własnym  
zakresie.  Nasi  Goście  będą  mogli  liczyć  na  pomoc  organizatorów  również  w  uzyskaniu  
korzystnych cen hoteli w stolicy, a w indywidualnie zgłoszonych i uzasadnionych przypadkach 
(gdyby koszt noclegu decydował o uczestniczeniu w Kongresie) istnieje możliwość pokrycia  
ich przez PAIiIZ.
Osobą koordynującą cały projekt jest Pani Hanna Rakowska – z Departamentu Współpracy  
Regionalnej PAIiIZ - tel. +48 (0-22) 334-99-27,  mobil: 0-692- 497- 831. 
Ewentualne  pytania  w  sprawach  organizacyjnych  prosimy  kierować  do  Pani  Agnieszki  
Sulenty, na adres e-mailowy; agnieszka.sulenta@paiz.gov.pl, tel. 334-98-56; 334-98-57;
Jeśli  Państwo  wyrażą  zainteresowanie  uczestnictwem  w  Kongresie,  bardzo  prosimy  o 
nadesłanie informacji potwierdzającej Państwa gotowość udziału do Pani Agnieszki Sulenty,  
adres e-mail: agnieszka.sulenta@paiz.gov.pl najpóźniej do dnia 8 maja 2007 r. 
 W ramach potwierdzenia oczekujemy od Państwa danych kontaktowych do firmy lub osoby  
(w tym adresów e-mailowych) oraz określenie profilu działania (branży) którą reprezentują 
lub/oraz  jakiego  rodzaju  współpracą  jest  zainteresowana.  Zaproszenie  i  szczegółowy 
program prześlemy Państwu wraz z kartą zgłoszenia.
Serdecznie zapraszamy  i liczymy na Państwa uczestnictwo w Kongresie.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Wolff
Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
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