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IX POLISH OUTSOURCING FORUM W BERLINIE
A A A

24 kwietnia 2014 roku w Berlinie odbyło się IX Polish Outsourcing Forum prezentujące polski potencjał IT dla rynków
 niemieckojęzycznych.
Forum pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, we
 współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą,  pod patronatem PAIiIZ oraz Związku Miast Polskich, miało na celu
 przedstawienie m.in. potencjału Polski w obszarze outsourcingu.

Forum to doskonałe połączenie merytoryki, wiedzy, doświadczenia, promocji i budowania nowych kontaktów
 międzynarodowych. 

Dzięki współpracy z mediami outsourcingowymi konferencja oraz poruszana na niej tematyka dotarła do
 kilkudziesięciu tysięcy odbiorców w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce i innych krajach Europy.

Piła prezentowała swoją ofertę obok Poznania, Łodzi, Szczecina czy Bydgoszczy. Podczas IX Polish Outsourcing
 Forum miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie istotne dla Piły. Miasto podpisało umowę o współpracy z Fundacją
 Pro Progressio - organizacją promującą Polskę jako najlepszą lokalizację outsourcingową na świecie. 

Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy
 ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne) i prywatnym w Polsce oraz
 międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Wśród organizacji, z którymi współpracuje Fundacja są
 zarówno dostawcy usług, firmy szkoleniowe, rekrutacyjne, deweloperzy, firmy doradcze, uczelnie wyższe jak
 również indywidualni eksperci branżowi.

Współpraca ta daje możliwość dotarcia oferty miasta do szerszego grona odbiorców, nawiązanie kontaktów
 pomiędzy różnymi sektorami i podmiotami w tym szkołami wyższymi, przedsiębiorcami czy deweloperami. 
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