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Po dwunastu miesiącach 
przerwy ponownie spotkaj-
my się na Targach organi-
zowanych przez gryfiński 

Cech. Dzięki dofinansowaniu z In-
terregu VA ich forma będzie znacz-
nie bardziej rozbudowana niż po-
przednio. Targi odbędą się 1 wrze-
śnia na gryfińskim nabrzeżu.

Idea 
Targi w ramach szeroko zakrojo-

nego międzynarodowego projektu 
organizują: Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców w Gryfinie, mia-
sto Schwedt oraz Związek Przed-
siębiorców Powiatu Uckermark e.V. 
Cech otrzymał również wsparcie od 
UMiG Gryfino.

Targi stanowią ważny element 
szeroko zakrojonego projektu. Skie-
rowane są do firm i stowarzyszeń po 
polskiej, jak i po niemieckiej stronie. 
Mają na celu ułatwienie kontaktu 
pomiędzy polskimi i niemieckimi 
przedsiębiorcami.

- Podczas targów istnieje możli-
wość zaprezentowania profilu swo-
jej firmy i jej innowacyjnych pomy-
słów nie tylko na terenie własnego 
kraju, ale również poza jego grani-
cami. Pozwala to na podniesienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz zwiększenie ich rozpoznawal-
ności – informuje Dyrektor gryfiń-
skiego Cechu, Piotr Podleśny.

Możliwość prezentacji swoich 
usług i produktów może przyczy-
nić się do pozyskania dodatkowych 
zleceń, znacząco wpływając na zy-
ski firm. Potwierdzić mogą to choć-
by uczestnicy bliźniaczo podobnych 
targów INKONTAKT w niemiec-
kim Schwedt, ale o znacznie dłuż-
szej historii i uznanej renomie. Pol-
scy przedsiębiorcy promujący swo-
ją ofertę podczas INKONTAKT po-
zyskali dodatkowe zlecenia. Gryfiń-
skie Targi to więc szansa dla wszyst-
kich przedsiębiorców z naszego re-
gionu. Oferta promująca imprezę 

Przedsiębiorco – nie PrzegaP okazji do darmowej Promocji własnej firmy!

Międzynarodowe Targi 
ponownie w  Gryfinie

1 września odbędą się gryfińskie targi dla przedsiębiorców z Polski i z niemiec. Głównym organizatorem 
wydarzenia jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, który serdecznie zaprasza do 

darmowej (!) prezentacji swoich firm. Celem imprezy jest wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy 
oraz rozwijanie kontaktów gospodarczych w całym regionie wzdłuż Odry. Targi będą atrakcyjne również 

dla odwiedzających z uwagi na przygotowany wyjątkowo atrakcyjny program mi. zlot motocyklistów, 
fotobudka, strzelnica sportowa, zespoły rockowe, a także wiele innych niespodzianek

została również skierowana do na-
szych zachodnich sąsiadów. Jak wy-
stawić swoje stanowisko? Okazuje 
się to banalnie proste.

zgłoszenia
Dzięki dofinansowaniu z UE (pro-

gram Interreg VA) wystawcy nie po-
kryją żadnych kosztów związanych 
z uczestnictwem w targach. Gwa-
rantowane jest miejsce dla wszyst-
kich chętnych.

Formularz zgłoszeniowy znajdu-
je na stronie www.cechgryfino.pl. 
Jego wypełnienie zajmie kilka mi-
nut, a dostarczyć można go do Ce-
chu osobiście, mailem lub tradycyj-
ną pocztą. Warto nie odkładać tego 
na później, gdyż termin przyjmowa-
nia zgłoszeń mija 25 sierpnia 2018 r.

Nie tylko dla przedsiębiorców
Pozyskane z Interregu pieniądze 

zapewniają ciągłość targów przez 
kolejne lata, gdyż projekt opiewa na 
łączną kwotę 53 tysięcy euro. Cech 
zamierza również co roku wydawać 
ambitne publikacje, w ty roku bę-
dzie to Międzyodrze – szlaki wod-
ne” a w przyszłym album przedsta-
wiający gryfińskich przedsiębior-
ców na przestrzeni wieków.

Znaczące dofinansowanie spra-
wia, że również same Targi będą 
miały niezwykle atrakcyjną formę. 
Już dziś można zapowiedzieć, że 
oprócz prezentacji lokalnych firm 
przewidziano liczne atrakcje. Będą 
ciekawe występy artystyczne, zlot 
motocyklistów połączony z wysta-
wą, strzelnica sportowa, punkty ga-
stronomiczne, fotobudka, a dla naj-
młodszych uczestników dmuchany 
zamek. Warto więc już dziś zapla-
nować swój pobyt na gryfińskim na-
brzeżu 1 września.

W kolejnych wydaniach gazety 
będziemy na bieżąco informować o 
szczegółach imprezy. 
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starszy Cechu, starosta powiatu gryfińskiego oraz radni z Gminy Gryfino podczas zeszłorocznych 
targów odwiedzili wszystkie stanowiska

Zainteresowanie ofertami wyrażali również konsumenci


