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Enterprise Europe Network 
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 

zaprasza do udziału w webinarze nt.:   

 

„BREXIT & COVID - nowa szansa dla 

dostawców z Polski na rynku niemieckim” 
 

 
 

Webinar jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym w szczególności do wszystkich 
osób zajmujących się eksportem, promocją i budowaniem ekspansji zagranicznej polskich wyrobów i 
usług. Jego celem jest pokazanie firmom w jaki sposób mogą rozwinąć swój biznes, poszerzając go o 
nowe rynki. 

 

Webinar odbędzie się w dniu 31 marca 2021 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.  
 

 

Program webinaru: 
 
I część spotkania (1,5 godz.) 

• Jak prawidłowo wprowadzić produkt/usługę na rynek niemieckojęzyczny  

w okresie pandemii ? 

• Jak wykorzystać okres pandemii, aby dostać się do nowych 

niemieckojęzycznych producentów ? 

• Jakich błędów uniknąć, aby nie przegrać na starcie ? 

• Na co zwrócić szczególną uwagę w kontakcie z niemieckimi kontrahentami ? 

• Kwestie różnic kulturowych Polska-Niemcy. 

• Jak wykorzystać sytuację, kiedy BREXIT i COVID nadwyrężył relację pomiędzy 

Niemcami a Francją, Włochami oraz Hiszpanią ? 

Przerwa: 15 minut 
 
II część spotkania (1 godz. 15 min.) 

• Jak w praktyce wykorzystać przewagi, jakie daje połączenie BREXITu i COVIDu ? 

• Jak przyśpieszona digitalizacja może pomóc w rozwinięciu biznesu ? 

• Tematyka podobieństw i różnic między handlem tradycyjnym a elektronicznym. 

• Porównanie specyfiki e-commerce na rynku polskim oraz niemieckim. 

• Metody docierania do grup docelowych klientów. 

 

Prowadzący: 

Rafael Churawski, Diplom-Jurist Freie Universität w Berlinie, ekspert w zakresie rynku niemieckiego 
oraz internacjonalizacji, który specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie cywilnym i gospodarczym. 
Prowadzący spotkanie jest również LL.M. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prawniczych studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Na co dzień odpowiada za bezpośrednie wsparcie 
polskich inwestorów wchodzących na niemiecki rynek, a jednym z obranych celów jest ułatwienie 
kontaktów biznesowych i zacieśnienie współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami. 

 
 

 
 


