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      24 kwietnia 2014 roku w Berlinie
 odbyło się IX Polish Outsourcing
 Forum prezentujące polski potencjał IT
 dla rynków niemieckojęzycznych.
 Forum zostało zorganizowane przez
 Roadshow Polska i ProProgressio, we
 współpracy z Krajową Izbą
 Gospodarczą i przy wsparciu
 Deutscher Outsourcing Verband
 (Niemieckiego Stowarzyszenia
 Outsourcingu). Forum zostało
 zorganizowane pod honorowym
 patronatem Ministerstwa Gospodarki.

     Celem Forum jest przedstawienie
 potencjału Polski w obszarze
 outsourcingu IT, doświadczenia w
 procesach badawczo-rozwojowych
 oraz promocja podmiotów
 świadczących szeroko-pojęte usługi IT
 w Polsce i wspierających rynki
 niemieckojęzyczne.

Forum, to jednodniowe wydarzenie,
 podczas którego zostały

 zorganizowane panele dyskusyjne, prezentacje i spotkania networkingowe. Polish
 Outsourcing Forum w Niemczech było doskonałym połączeniem merytoryki, wiedzy,
 doświadczenia, promocji i budowania nowych kontaktów międzynarodowych.

Cykl konferencji Polish Outsourcing Forum, jest nieprzerwanie organizowany od roku 2005.
 Do roku 2012 Fora organizowane były w Polsce i prezentowały najnowszą i najważniejszą
 problematykę związaną z branżą outsourcingu na świecie, gromadząc najważniejsze
 osobowości branży nowoczesnych usług dla biznesu z Polski, Europy i świata.

W roku 2013 po raz pierwszy Forum zostało zorganizowane poza granicami Polski i
 udowodniło, że poza naszym krajem jest wiele organizacji i firm poszukujących outsourcerów
 oraz dostawców usług outsourcingowych zainteresowanych Polską jako lokalizacją, gdzie
 można realizować szereg nowoczesnych usług dla biznesu.

W tegorocznej edycji, która miała miejsce w Berlinie uczestniczyli reprezentanci Miasta Zielona
 Góra i Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
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LOKALIZACJA
Lubuski Park Przemysłowo–Technologiczny
 zlokalizowany jest:

W Nowym Kisielinie na obszarze Gminy
 Zielona Góra,

6 km od campusu A (nauki ścisłe i
 techniczne) Uniwersytetu Zielonogórskiego,

W środku Lubuskiego Trójmiasta, z
 dogodnym dojazdem,

4 km od drogi ekspresowej S3, po ok. 50
 km do autostrad A2 i A18/A4,

Przy drodze wojewódzkiej biegnącej w kier.
 planowanego mostu na Odrze w Milsku.

UDZIAŁOWCY

Urząd Miasta Zielona Góra

Urząd Marszałkowski

Uniwersytet Zielonogórski

Urząd Gminy Zielona Góra

Kostrzynsko-Słubicka Specjalna Strefa
 Ekonomiczna

PARTNERZY

Park Naukowo-Technologiczny

Lotnisko w Babimoście

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

KONTAKT
Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość
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