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W ramach Klastra COP powstaje grupa producencka związana
z przemysłem rolno-spożywczym

COP - AGRO

- założenia
utworzenie silnej polskiej grupy związanej z produkcją i dostawami produktów rolnych,
owoców, warzyw oraz ich przetworów, jak również technologii z zakresu upraw i
przetwórstwa owocowo-warzywnego powiązanych zwartymi relacjami biznesowymi.
połączenie podmiotów biznesowych COP-Agro ze środowiskiem akademickim oraz
samorządowym w obszarze rozwoju rolnictwa oraz przetwórstwa spożywczego w Polsce
i za granicą.
przygotowywanie i prowadzenie wspólnych projektów biznesowych, w tym handlowych,
produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, rozwoju podmiotów COPAgro oraz rozbudowy siatki handlu i współpracy międzynarodowej
wyjście grupy polskiego przemysłu produkcji rolnej i spożywczej na rynki zagraniczne
oferowane w ramach Klastra COP
konsolidacja oferty produkcyjnej i usługowej w ramach ubiegania się o kontrakty
przewyższające wielkością potencjał realizacyjny pojedynczych członków COP-Agro
Wszystkie firmy zainteresowane uczestnictwem w grupie prosimy o kontakt
bezpośrednio z zarządem Klastra COP

W dniach 6 maja czerwca odbędzie się misja gospodarcza do Miami przygotowywana
przez Klaster COP wspólnie z Klastrem Logistyczno-Transportowym Północ-Południe.
Celem misji jest:
- podjęcie wspólnych działań polsko-amerykańskich celem ustanowienia priorytetowych
połączeń ośrodków logistycznych północnej Polski, korytarza Bałtyk-Adriatyk oraz 0tanu
Floryda w transportowy kanał handlowy, stanowiący uprzywilejowany korytarz wymiany
gospodarczej między U0A i Polską.
- budowa relacji biznesowych członków obu klastrów z partnerami amerykańskimi skupionymi
wokół tworzonego COP Cluster America
- wspólny wkład w budowanie korzystnych warunków i zachęt dla podmiotów gospodarczych z
Polski na terenie strefy gospodarczej Miami oraz dla podmiotów amerykańskich na terenie
strefy gospodarczej Polskiego Trójmiasta, Podkarpacia i innych regionów Polski, w których
Klaster COP prowadzi swoją działalność.
Agenda misji obejmuje m.in. konferencję klastrową z udziałem biznesu amerykańskiego oraz
władz lokalnych Florydy, jak również zapoznanie członków misji z możliwościami i
propozycjami biznesowymi na miejscu, w Miami oraz Broward County
maja planujemy także wziąć udział w Florida International Trade and In estment
Conference.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy.
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Mission Miami,
May
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Afryka Zachodnia
WAPDP

Uniwersytet 1w. Dominika
Afryki Zachodniej
W lutym, w ramach przygotowywanego porozumienia WAPDP
West Africa - Poland De elopment Partnership
podpisano umowę o współpracy między Klastrem COP
Uniwersytetem 1w. Dominika Afryki Zachodniej, w Burkina Faso.

a

Uniwersytet znajduje się w fazie rozwoju i organizacji kolejnych
wydziałów. W roku
8 uruchomiono dwa wydziały: prawa i
architektury. W bieżącym roku planowane jest m.in. uruchomienie
wydziału medycyny.
Klaster COP zaproponował uniwersytetowi bliską współpracę przy
tworzeniu dydaktycznego ośrodka szpitalnego począwszy od etapu
koncepcji, poprzez przygotowanie projektu, jego realizację aż do
oddania pod klucz gotowego obiektu z wyposażeniem.
Przy przedsięwzięciu tym blisko współpracują ze sobą nasze firmy
projektowe, budowlane oraz związane z dystrybucją urządzeń
medycznych.
Projekt zyskał gorące poparcie władz lokalnych.
Zakładamy także rozwój współpracy U0DAO z uniwersytetami
polskimi powiązanymi z Klastrem COP, w ramach programów UE i
ONZ.

HANDEL

W związku z coraz częściej pojawiającymi się kontaktami handlowymi oraz
zapytaniami ofertowymi od naszych zagranicznych partnerów
postanowiliśmy usprawnić proces ofertowania i nadzoru nad realizacją
projektów handlowych.
W ciągu najbliższego miesiąca rozpocznie działalność komórka handlowa
Klastra COP przygotowana specjalnie pod potrzeby członków naszego
klastra.
Już w kwietniu zapraszamy do korzystania z możliwości poszerzenia
rynków zbytu i promocji Państwa produktów.
Niezależnie od ofert handlowych będziemy udostępniali możliwości oraz
projekty do współinwestowania
na rozwijających się rynkach z
zabezpieczeniem rynków zbytu.

Prześlij swoją ofertę!
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Zielony – Wspieramy Polski Biznes
Bycie przedsiębiorcą nie należy do prostych zadań. Jesteś odpowiedzialny za setki zobowiązań
wobec klientów, wypłaty wobec pracowników, a często także za całą strategię firmy, działania
promocyjne i sprzedażowe.
Mimo kolejnych "dobrych" zmian ze strony Państwa cały czas czekają Cię liczne obciążenia
podatkowe i administracyjne.
Wielu przedsiębiorców boryka się z nimi przez cały okres trwania ich firm, ciężko pracując na to, by
kolejny miesiąc pozwolił im wypłacić godne pieniądze za ich ryzyko i ponadprzeciętne
zaangażowanie. 0tworzyliśmy społeczność biznesową której celem jest wzrost obrotów
uczestników osiągany poprzez posługiwanie się konkretnymi narzędziami. Wyznajemy zasadę "kupimy od Ciebie, jak Ty kupisz od nas" - bo to jest po prostu uczciwe.
Wspieramy się wzajemnie, bo wspólnie można więcej.
Waluty lokalne - historia

CZY WIEDZIAŁE1 O TYM???...

Znalezione w BIBLIOTECE KONGRE0U U0A

0to lat temu, dzięki staraniom m.in. Ignacego Paderewskiego, U0A nie tylko
uznały polską państwowość za warunek pokojowego ładu w Europie
.
punkt programu pokojowego Prezydenta Woodrowa Wilsona przewidywał
odrodzenie niezawisłego państwa polskiego , ale także udzieliły II RP
wsparcia materialnego o wartości około
milionów dolarów.
Amerykańska misja humanitarna, której przewodził przyszły prezydent U0A
Herbert Hoo er, realnie przyczyniła się do utrzymania przez Polskę dopiero
co odzyskanej niepodległości. W
. rocznicę ogłoszenia amerykańskiej
Deklaracji Niepodległości naród polski postanowił podziękować narodowi
amerykańskiemu za tę pomoc. Między kwietniem a lipcem
r. zebrano w
całym kraju , miliona podpisów pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla
0tanów Zjednoczonych.
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Zapanuj nad walutami...

Kursy walut – jak nad nimi zapanować.
W Białymstoku powstała nowatorska aplikacja dla przedsiębiorców
Każdy, kto sprzedaje bądź kupuje towar za granicą i rozlicza się w obcych walutach, spotkał się z
problemem, jakim jest wpływ zmian kursów walut na zysk osiągany przez firmę.
Innowacyjne rozwiązanie problemu, jakiego nie było do tej pory na polskim rynku, znalazła białostocka
firma E Chord 0.A. założona przez Roberta Tarantowicza. Jest to aplikacja, dzięki której kwestie kursów i
wymiany walut można mieć pod pełną kontrolą, a co za tym idzie – panować nad sprzedażą lub
zakupem obcej waluty tak, by osiągnąć dodatkowy zysk bądź też przewidzieć, że zostanie poniesiona
strata. Z rozwiązania tego będą mogły korzystać przedsiębiorstwa w Polsce i na całym świecie.
E Chord, powstał w formie spółki akcyjnej blisko półtora roku temu, a jej założyciel, prowadzi z
sukcesem od
roku firmę Honya Europe. To właśnie ona została swoistym poligonem
doświadczalnym do testowania pomysłu.
Honya Europe ściśle współpracuje z chińskim przedsiębiorcą. W działalności firmy występuje duże
skomplikowanie walutowe. Chiński przedsiębiorca ponosi koszty w juanach, a faktury wystawia w
różnych walutach: albo w juanach, albo w dolarach, a innym razem w euro. Honya Europe swoim
klientom wystawiam faktury również w różnych walutach. Żeby nad tym zapanować, należało
uporządkować te procesy. I tak właśnie powstała aplikacja.
Aplikacja E Chord jest rozwiązaniem na problem jakim jest wpływ zmiany kursów walut na zysk
osiągany w przedsiębiorstwie. Każdy eksporter, który prowadzi sprzedaż np. w euro lub dolarach, a
ponosi koszty w złotówkach, ma w swojej firmie zjawisko, które nazywa się ryzykiem walutowym.
Aplikacja E Chord „wpina” się w firmę, w efekcie czego przedsiębiorca wie, ile dziś powinien waluty
sprzedać bądź kupić i jak jego założenia budżetowe mają się do bieżącego kursu.
W tej chwili na liście jest
użytkowników i kolejnych tylu chętnych „w kolejce” do skorzystania z
aplikacji. Produkt zadebiutował w połowie listopada
8 r. Do końca
9 chcemy pozyskać tysiąc
użytkowników, a w kolejnych latach podwoić lub nawet potroić stawkę. W Polsce do grona firm
wymieniających waluty i mających problemy walutowe należy ok.
tysięcy podmiotów.
Robert Tarantowicz założył E Chord wiedząc, że podobnego rozwiązania nie ma rynku, a do współpracy
zaprosił zespół z międzynarodowym doświadczeniem, którego kompetencje zapewnią sprawne
funkcjonowanie.
www.E Chord.com
Czytaj więcej...

