Oferta udziału w misji handlowej do Teheranu,
18 – 23 luty 2017 r.

„Irańczycy lubią jeść, kupować, wydawać pieniądze.
Iran może stać się jedną z najbardziej ekscytujących nowych
gospodarek wschodzących”
The Wall Street Journal

Misja Handlowa ARR do Teheranu
Agencja Rynku Rolnego obserwuje duże zainteresowanie rozwojem wymiany handlowej
i współpracy gospodarczej z Iranem, ze strony polskich firm sektora rolno – spożywczego.
Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy udział w misji gospodarczej
do Teheranu w dniach 18 (wylot z Warszawy) – 23 (powrót do Warszawy) lutego 2017 r.

Planowane działania ARR podczas misji:
Program misji organizowanej przez Agencję Rynku Rolnego obejmuje:
 Wizyty u osób decydujących o dokonywaniu zakupów w irańskich sieciach handlowych
(sieci ogólnokrajowe oraz lokalne w Teheranie);
 Sesja rozmów b2b z firmami irańskimi zainteresowanymi rozpoczęciem współpracy
z firmami polskimi;
 Storecheck - objazd po kluczowych sieciach handlowych w celu rozeznania oferty
produktowej konkurencji, opakowań oraz sposobu prezentacji produktów w sklepach
irańskich;
 Dodatkowo program uwzględnia czas na spotkania indywidualne dla tych z Państwa
którzy już współpracują z firmami irańskimi lub będą mieli okazje rozpocząć nowe
znajomości biznesowe.

Orientacyjny program ramowy misji (18 – 23 lutego 2017 r.)
18 lutego (sobota)
 wylot z Warszawy
19 lutego (niedziela)
 przylot do Teheranu
 zakwaterowanie w hotelu
 czas na regenerację
 storecheck – objazd po sieciach handlowych w celu rozeznania oferty produktowej
konkurencji, opakowań oraz sposobu prezentacji produktów w sieciach irańskich
20 lutego (poniedziałek)
 śniadanie w hotelu
 transfer na miejsce spotkań
 spotkania z przedstawicielami sieci handlowych odpowiedzialnymi za dokonywanie zakupów
 transfer do hotelu
 czas wolny - spotkania indywidualne
21 lutego (wtorek)
 śniadanie w hotelu
 transfer na miejsce rozmów
 sesja rozmów b2b z firmami irańskimi zainteresowanymi rozpoczęciem współpracy
z firmami polskimi
 transfer do hotelu
 czas wolny – spotkania indywidualne

2

22 lutego (środa)
 śniadanie w hotelu
 transfer na miejsce spotkań
 spotkania z przedstawicielami sieci handlowych odpowiedzialnymi za dokonywanie zakupów
 transfer do hotelu
 czas wolny - spotkania indywidualne
23 lutego (czwartek)
 wymeldowanie z hotelu i transfer na lotnisko

Wybierając ofertę ARR, przedsiębiorca korzysta z możliwości
1) udziału w rozmowach B2B z irańskimi firmami zainteresowanymi nawiązaniem współpracy
handlowej i storchecku organizowanych przez ARR
2) wizyty u osób decydujących o dokonywaniu zakupów w irańskich sieciach handlowych
(sieci ogólnokrajowe oraz lokalne w Teheranie),
3) obsługi tłumaczeniowej w jęz. perskim podczas sesji rozmów b2b oraz z przedstawicielami
irańskich sieci handlowych;
4) pomocy w rezerwacji:
a. hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym, w cenie do 160 EUR (ok. 714 PLN)
za noc za osobę,
b. biletu lotniczego na trasie Warszawa – Teheran – Warszawa w wybranym przez ARR
połączeniu lotniczym,
5) transportu lokalnego na miejscu dla uczestników, którzy zdecydują się na hotel i połączenie
lotnicze wskazane przez ARR.

Koszt udziału w misji ARR :
1 970 PLN netto/ 2 423 PLN brutto/ firmę*

*Przy podejmowaniu decyzji o udziale Państwa przedstawiciela w misji ARR
prosimy o uwzględnienie dodatkowych wydatków :


Koszt wizy wjazdowej: opłata ok. 60 EUR/osobę tj. ok. 267 PLN/osobę.
Uwaga: ARR nie pośredniczy w procesie załatwiania wiz uczestnikom misji !!!
ARR wydaje uczestnikom misji zaświadczenie potwierdzające udział w misji oraz cel wizyty
w Iranie do przełożenia w Ambasadzie Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie wraz
z dokumentami wymaganymi do uzyskania tzw. wjazdowej wizy irańskiej.



Szacowany koszt przelotu: wylot z Warszawy 18.02.2017 – powrót 23.02.2017, ok. 2 500 PLN
od osoby (cena biletu – stan faktyczny na grudzień 2016r.),



Orientacyjny koszt noclegu wraz ze śniadaniem: do 160 EUR , tj. ok 3 567 PLN za 5 noclegów
(wg. stawek przyjętych dla diet zagranicznych w 2015 r. zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS Dz.U.
2013.167)
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Szacunkowy koszt diet dziennych (wg. stawek przyjętych dla diet zagranicznych w 2015 r.
zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS Dz.U. 2013.167)) : 5x41 EUR = 205 EUR, tj. ok. 915 PLN



Koszt ubezpieczenia pobytu i podróży (orientacyjnie od. 25-70PLN)
Kalkulacja kosztów odzwierciedla poziom cen w dniu 12.12.2016 r. i została sporządzona dla kursu
EUR – 4,4583 zł zgodnie z kursem NBP – Tabela nr 239/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-12

Orientacyjne dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania ok. 7 500 PLN brutto

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu

do 9 stycznia 2016 r.
e-mail : ARR-events@arr.gov.pl

Kontakt w kwestiach organizacyjnych:
Karolina Izdebska, 22 376 77 34, e-mail: k.izdebska@arr.gov.pl
Justyna Kowalik – Trzasko, 33 376 71 88 ,e-mail: j.kowalik-trzasko@arr.gov.pl
_________________________________________________________________________________

UWAGA :
Możliwość częściowej refundacji kosztów udziału w misji
ze środków de minimis
– tj. do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 8 000 PLN/ firmę

Ze względu na ograniczoną pulę środków
prosimy o nadsyłanie kompletnych zgłoszeń
wraz z załącznikami dot. de minimis (dla zainteresowanych)
do dnia :

9 stycznia 2016 r.
na adres e-mail ARR-events@arr.gov.pl

Kontakt w sprawie dofinansowania de minimis :
Katarzyna Małolepsza, 22 376 77 45, e-mail: k.malolepsza@arr.gov.pl

*Dokumenty do wypełnienia w celu możliwosci otrzymania pomocy de minimis :

1. Informacja dot. przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu
promocyjnego - wzór
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3. Wytyczne dla wnioskodawców dot. branżowych projektów promocyjnych

** Zasady programu de minimis

4

