
                                                                        
  

 

Speed Business Meeting 
Warszawa / Varsovia - Regent Warsaw Hotel  
6.11.2018 
 

Regulamin spotkania Speed Business Meeting / Condiciones de participación 
 
1. Z każdej firmy zainteresowanej spotkaniem może wziąć udział tylko jedna osoba. W drugiej części 
spotkania -Business Mixerze - może wziąć udział druga dodatkowa osoba z firmy.  
2. W dniu spotkania, po przybyciu każdy z uczestników otrzyma indywidualny harmonogram rozmów. 
Organizatorzy nie gwarantują spotkania z firmami z branży, które uczestnik zaznaczył na formularzu 
zgłoszeniowym. 
3. Uczestnicy zostaną podzieleni na maks. 10-osobowe grupy. W każdej grupie dany uczestnik w ok. 2 
minutowej wypowiedzi przedstawi się pozostałym członkom grupy. Po ok. 20 minutach i wymianie 
wizytówek z uczestnikami danej grupy każdy przejdzie do kolejnej grupy, zgodnie z przedstawionym na 
wstępie indywidualnym harmonogramem. Ilość grup, w których uczestnik będzie mógł przedstawić 
własną firmę uzależniona będzie od ilości zgłoszeń. 
4. Rozmówcy podzieleni zostaną na grupy utworzone na podstawie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego. 
5. Rozmowy będą prowadzone w języku polskim i/ lub angielskim.  
6. Koszt udziału w spotkaniu dla firm członkowskich PHIG wynosi 100 PLN+23% VAT. Dla firm 
niezrzeszonych koszt udziału wynosi 200 PLN + 23% VAT za osobę (płatny przed wydarzeniem). 
7. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoja obecność, ale nie wezmą udziału 
i nie odwołają go do dnia 31.10.2018, opłata nie zostanie zwrócona.  
8. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 
26.10.2018 na adres m.wasaznik@phig.pl.   
 
*** 
 
1. De cada una de las empresas interesadas solo una persona puede participar en el encuentro. En la 
segunda parte - Business Mixer - puede participar segunda persona de la empresa. 
2. Al llegar al encuentro, cada uno de los participantes obtendrá su calendario individual de entrevistas. 
Los organizadores no garantizan los encuentros con las empresas de sectores marcados en el formulario 
de solicitud. 
3. Los participantes serán divididos en grupos de diez personas (como máximo). Cada participante se 
presenta durante aproximadamente 2 minutos. Después de 20 minutos y el intercambio de tarjetas, se 
forman nuevos grupos de diez personas, según el calendario individual. El número de los grupos en los 
que el representante pueda presentar su empresa dependerá de la cantidad de empresas participantes. 
4. Los interlocutores serán divididos en los grupos en base al formulario de solicitud. 
5. Las conversaciónes serán realizadas en polaco y/o inglés. 
6. El coste de participación para las empresas miembro de PHIG es de 100 PLN + 23% IVA y para las 
empresas no asociadas es de 200 PLN + 23 % IVA (a pagar antes del evento).  
7. Debido al número limitado de plazas, las personas que confirman su presencia y no la anulen por 
escrito antes del 31.10.2018, no se les devolverá la cuota de inscripción. 
8. Por favor, envien sus solicitudes hasta el 26.10.2018 via e-mail: m.wasaznik@phig.pl. 


