
 
 

 
 

ZAPROSZENIE NA POLSKO-BIAŁORUSKIE 

SPOTKANIA B2B Z DELEGACJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBWODU MOHYLEWSKIEGO 

Toruń, 13 marca 2018 roku 

 

 

 

 

TERMIN 

W dniach 11-13 marca br., na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, gościć będzie w Toruniu delegacja z Odwodu Mohylewskiego na Białorusi. 

Wieloletnią współpracę  pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem 

Mohylewskim zapoczątkowało formalnie Porozumienie o współpracy międzyregionalnej  

z dnia 6 grudnia 2005 roku i ożywione kontakty między regionami trwają do dziś. Oficjalna 

strona internetowa Obwodu Mohylewskiego: www.mogilev-region.gov.by. 

 

UCZESTNICY 

Delegacji oficjalnej przedstawicieli Obwodu Mohylewskiego przewodniczyć będzie 

Viktor Nekrashewich - Wiceprzewodniczący Mohylewskiego Obwodowego Komitetu 

Wykonawczego, który 12 marca wystąpi podczas XXV edycji Welconomy Forum in Toruń,  

w ramach panelu dyskusyjnego „Perspektywiczne rynki współpracy gospodarczej”). Stronę 

białoruską reprezentują ponadto: Siargei Mikhnewich – Konsul Generalny Republiki Białorusi 

w Gdańsku, Andrey Yartsev - Kierownik administracji Wolnej Strefy Gospodarczej  

w Mohylewie oraz Henadz Chorny - Dyrektor Generalny Mohylewskiego Oddziału 

Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

 Oficjalnej delegacji z Białorusi towarzyszyć będzie grupa przedsiębiorców 

reprezentujących 8 firm z Obwodu Mohylewskiego, które są zainteresowane nawiązaniem 

współpracy z podmiotami z rejonu Kujaw i Pomorza. 

Zaproszeni goście uczestniczyć będą w Welconomy Forum In Toruń 2018. Udział 

przedstawicieli partnerskiego Obwodu Mohylewskiego w Forum Gospodarczym jest 

realizacją postanowień zawartych w podpisanym w listopadzie 2016 roku wspólnym planie 

przedsięwzięć  na lata 2017-2018.  

 

http://www.mogilev-region.gov.by/


 
 

 
 

SPOTKANIA B2B 

Na 13 marca br. zaplanowany został udział białoruskich przedsiębiorców  

w spotkaniach b2b z firmami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  

Odbędą się one w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,  

przy ul. Plac Teatralny 2 (patio, I piętro).  

 program wydarzenia: tutaj, 

 profile działalności białoruskich firm: tutaj. 

Spotkania b2b zostaną zorganizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorskim 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE).  

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po dokonaniu rejestracji za pomocą 

elektronicznego formularza.  

 

Przed indywidualnymi rozmowami polskich i białoruskich przedsiębiorców 

przewidziane są wzajemne, publiczne, krótkie prezentacje wizytówek firm. 

 

https://drive.google.com/file/d/1kOkChPEVPe9DcQcK2mFHqp_wbsCT7jHt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPVo_lbAkfG75Ge9Xf56oBUzt4AwXKYE/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/jUGcSNcU9sMyb20t1

