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„Lubelskie Centrum Consultingu” sp. z o.o. powstało w 2009 roku w Lublinie aby wspierać
przedsiębiorczość i pokazywać firmom jak mogą zwiększać swoją efektywność. Potrzeby
przedsiębiorców wymagają nieustannych obserwacji rynku, analizy trendów, poszukiwania nowych
rozwiązań i ciągłej rozbudowy kapitału relacyjnego. Cytując jednego z klasyków zarządzania:
„Segmentacja klientów, zawsze sprowadza się do zaspokajania potrzeb pojedynczego klienta”.
W biznesie nie ma uniwersalnych rozwiązań, a dynamika rynku nie pozwala zbyt długo zastanawiać
się nad strategią. Dostarczamy wiedzy, narzędzi, a w razie potrzeby gotowych rozwiązań
biznesowych. Wspierając klientów w pokonywaniu biznesowych wyzwań przyjmujemy założenie
Kevina Kelly’ego: „Klienci mogą schodzić się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczo”.
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O FRUIT LOGISTICA

Międzynarodowe Targi Owocowo-Warzywne FRUIT LOGISTICA to największe targi sektorowe
odbywające się co roku w Berlinie. W opinii producentów, importerów oraz handlowców
to najważniejsza impreza promocyjna dla branży owocowo-warzywnej na świecie.
W ofercie wystawców, także pozaeuropejskich, znajdują się owoce i warzywa w stanie
nieprzetworzonym, owoce suszone, orzechy, przyprawy, bioprodukty. Prezentowany jest
również sprzęt i rozwiązania związane z pakowaniem, etykietowaniem, magazynowaniem,
transportem, przeładunkiem i prezentacją towarów. Oferta targów obejmuje również usługi
komputerowe dotyczące zarządzania logistycznego, usługi firm transportowych (w tym usługi
lotnicze), a także oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego. W ramach wydarzenia
ma miejsce kongres oraz bogaty program imprez towarzyszących.

DLACZEGO FRUIT LOGISTICA ? NAJWAŻNIEJSZE DANE
Powierzchnia targów: 116 000 m2
Średnia liczba wystawców: 2 700, w tym 2 500 zagranicznych wystawców z 83 krajów
Średnia liczba odwiedzających: 65 000, w tym ok. 83 % zagranicznych odwiedzających
z ok. 130 krajów

Szacuję się, że ok. 80 % uczestników targów to managerowie zajmujący wysokie
stanowiska kierownicze (Kierownicy Działów, Dyrektorzy Zarządzający, Członkowie
Zarządu) oraz niezależni przedsiębiorcy mogący podejmować wiążące decyzje
handlowe. W związku z tym, obecność na targach zwiększa szanse
nawiązania relacji i kontaktów, które zaowocują realnymi działaniami.
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Uczestnicy FRUIT LOGISTICA
Agenci: reprezentacja agentów i firm związanych z branżą produktów świeżych, usług,
logistyki i rozwiązań technicznych z ponad 30 krajów.
Związki/Instytucje: ponad 260 globalnych instytucji operujących w zakresie rozwiązań
komercyjnych i niekomercyjnych.
Eksporterzy: ponad 1500 firm z 70 krajów działających w sektorze eksportu produktów
świeżych.
Producenci owoców i warzyw: profesjonalni producenci asortymentu z ponad 1400
rodzajami produktów z 50 krajów.
Importerzy: ponad 500 wystawców zapewniających wysokiej jakości usługi dostawcze
produktów na rynkach lokalnych i międzynarodowych.
Producenci maszyn i opakowań: szeroka gama producentów maszyn i opakowań
z całego świata, gwarantujących rozwiązania pakowania i przetwarzania świeżych
artykułów.
Transport: ponad 300 firm specjalizujących się międzynarodowym transportem
i dostawą detaliczną produktów z sektora świeżej żywności.
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Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę organizacji misji gospodarczej podczas
największych na świecie targów branży świeżych owoców i warzyw w Berlinie
odbywających się w terminie 3-5.02.2016 r.

WARIANT 1
W zakres usługi wchodzą następujące działania:










zapewnienie transportu busem na trasie Lublin – Berlin – Lublin,
zapewnienie transportu lokalnego busem w Berlinie,
zapewnienie zakwaterowania podczas trwania targów,
wyżywienie,
zakup biletów na targi,
organizacja i moderowanie spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi
podczas targów FRUIT LOGISTICA w Berlinie,
wsparcie merytoryczne podczas rozmów z potencjalnymi partnerami
handlowymi podczas targów FRUIT LOGISTICA w Berlinie,
ubezpieczenie.
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WARIANT 2
W zakres usługi wchodzą następujące działania:








rozdysponowanie wizytówek i katalogów potencjalnym partnerom
handlowym podczas targów FRUIT LOGISTICA w Berlinie,
prezentacja przedsiębiorstwa podczas rozmów z potencjalnymi partnerami
handlowymi podczas targów FRUIT LOGISTICA w Berlinie,
zgłoszenie zapotrzebowania na produkty przez potencjalnych partnerów
handlowych biorących udział w targach FRUIT LOGISTICA w Berlinie,
przekazanie wizytówek i katalogów wyselekcjonowanych, potencjalnych
partnerów handlowych biorących udział w targach FRUIT LOGISTICA
w Berlinie,
dostarczenie raportu z przeprowadzonych spotkań.
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FRUIT LOGISTICA - HARMONOGRAM

2 luty 2016 – transport z Lublina do Berlina, lunch, zakwaterowanie
w hotelu, kolacja
3 luty 2016 – śniadanie, transport na targi, uczestnictwo w targach, spotkania
B2B, lunch, transport do hotelu, kolacja
4 luty 2016 – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, uczestnictwo w targach,
spotkania B2B, lunch, transport z Berlina do Lublina
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PLANOWANY TERMIN
2.02.2016 r.– 4.02.2016 r.

REALIZACJI

DZIAŁAŃ

BĘDĄCYCH

PRZEDMIOTEM

OFERTY:

CENA:
Wariant 1: 3 373 zł netto + VAT 23% za 1 osobę
Wariant 2: 900 zł netto + VAT 23%

CENA PROMOCYJNA:
W przypadku zgłoszenia uczestnictwa i podpisania umowy do końca grudnia 2015 oferujemy
15% zniżki.
Wariant 1: 2 934 zł netto + VAT 23% za 1 osobę
Wariant 2: 783 zł netto + VAT 23%

Uczestnictwo więcej niż 1 osoby z danej firmy premiowane jest 5% zniżką dla każdej kolejnej
osoby.

DATA SPORZĄDZENIA: 7.12.2015 r.

OFERTA WAŻNA 30 DNI OD DATY ZŁOŻENIA.
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KONTAKT:
Cezary Jabłoński
Specjalista ds. projektów handlowych
Tel: +48 781 222 183
Mail: cezary.jablonski@lcc.lublin.pl
Skype: cezaryjab

KONTAKT:
Rafał Danelczyk
Specjalista ds. projektów rozwojowych
Tel: +48 791 222 408
Mail: rafal.danelczyk@lcc.lublin.pl
Skype: rafal.danelczyk4
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