Program misji wyjazdowej Beauty World Middle East 22 – 26.11.2020

22.11.2020 Niedziela
15:00-22:45

Przylot na lotnisko w Dubaju (DXB)

00:15-

Przejazd do hotelu

23.11.2020 Poniedziałek
9.30

Przejazd z hotelu do Dubai World Trade Center na targi
Beauty World Middle East

10.00 – 11.00

Workshop Macieja Białko: "How to do business in the
UAE"

11.00 – 13.00

Briefing prasowy dla dziennikarzy zagranicznych – polski
ekspert, udział przedstawiciela Ambasady RP

13.00 – 14.00

Przerwa lunchowa

14.00 – 14.15

Briefing na temat spotkań B2B (Maciej Białko)

14.15 – 16.30

Spotkania B2B

16.30 – 18.00

Zwiedzanie targów

18.00

powrót do hotelu

20.00

wyjazd z hotelu na kolację networkingową dla
uczestników misji

24.11.2020 Wtorek
9.30

Przejazd z hotelu do Dubai World Trade Center na targi
Beauty World Middle East

10.00 – 17.00

cd spotkań B2B lub samodzielne zwiedzanie targów
Udział dla chętnych w Beauty Business Conference

17.30

powrót do hotelu i czas wolny

*Berm zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie godziny wylotu do Dubaju i tym samym zmian
w programie w dniu 22 listopada 2020 roku oraz zmian w zakresie godziny wylotu z Dubaju 26
listopada 2020.

25.11.2020 Środa
9.30

Wyjazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tzw free zone
Spotkanie informacyjne w urzędzie standaryzacji ESMA
Wizyta w zakładzie perfum lub spotkanie z dystrybutorem
mającym w ofercie polskie brandy kosmetyczne

26.11.2020 Czwartek

05:00-

Przejazd na lotnisko

12:15-

Przylot na lotnisko w Warszawie

Nabór do udziału w Misji został uruchomiony 23 czerwca 2020 roku i będzie trwał do 3 listopada
2020 roku do godziny 23:59.
Liczba miejsc dla Uczestników Misji jest ograniczona.
Całościowy przewidywany koszt uczestnictwa w Misji dla 1 Uczestnika – 14 500,00 PLN netto
zawierający: przelot, zakwaterowanie w hotelu na 4 nocy, udział w Targach, workshop Macieja
Białko, spotkania B2B, kolacja networkingowa, udział w Beauty Business Conference, wyjazd do
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wizyta w urzędzie standaryzacji ESMA, wizyta w zakładzie perfum
lub spotkanie z dystrybutorem mającym w ofercie polskie brandy kosmetyczne, transfery, ekspert
branżowy i opiekun misji, który towarzyszy podczas całej misji gospodarczej.
Koszt udziału w misji bez przelotu i zakwaterowania: 9 200,00 PLN netto

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli zakwalifikowanych przedsiębiorstw - Uczestników Misji
odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w centrum Golden Floor Plaza, Aleje
Jerozolimskie 123 A w Warszawie.

