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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

WYJAZD STUDYJNY NA TARGI DLA STUDENTÓW
PWSZ · 18 stycznia 2013

Dnia 26 stycznia 2012 w miejscowości Cottbus (30 km od granicy RP)
odbędą się 23 Targi Rzemiosła. Co roku w imprezie bierze udział ponad 200
wystawców z Niemiec. Targi są wizytówką Niemieckiego Rzemiosła. Bardzo
szeroka prezentacja różnych zawodów oraz umiejętności m.in. piekarz,
cukiernik, masażysta, lakiernik, malarz, elektronik, stolarz, optyk,
technik dentystyczny, fotograf, rusznikarz, mechanik precyzyjny, dekarz,
zdun, krawiec, kuśnierz, szewc, złotnik, wyrób biżuterii artystycznej,
zegarmistrz, lutnik, grawer, metaloplastyka, kamieniarz, rzeźbiarz, garncarz,
wyróbceramiki artystycznej, kaletnik, projektant odzieży, kosmetyczka,
czapnik, przedsiębiorstwa finansowe i wiele innych.
Corocznie odwiedza targi ponad 20000 osób a z roku na rok zauważalny wzrost
zainteresowania zarówno polskimi firmami na targach, jak i poszukiwaniem polskiego
partnera przez przedsiębiorstwa niemieckie. Dla studentów jest to okazja nie tylko
do zapoznania się i poszerzenia przyszlych kontaktów w poszukiwaniu pracy, partnera
biznesowego lub miejsca doskonalenia zawodowego względnie praktyk. Podczas
targów odbywają się konkursy, pokazy, imprezy towarzyszące, występy, degustacje
oraz sprzedaż bezpośrednia wyrobów artystycznych. Impreza jest organizowana pod
hasłem tradycji, nowoczesności, różnorodności wysoka jakość produktów.
Wyjazd dnia 26 stycznia 2012 o godz. 7 20 (parking przy MOK w Głogowie).Powrót
(wyjazd z Cottbus) około godziny 17 30.
Całkowity koszt wyjazdu 60 zł (przejazd autobusem, ubezpieczenie i
bilet wstępu na targi). Dla osób chętnych możliwość dokonania zakupów w wybranym
sklepie w pobliżu targów i na targach bezpośrednio u lokalnych dostawców. Na
terenie targów planowane jest spotkanie grupy studentów z dyrekcją
Targów, reprezentantami Sparkasse, Polsko-Niemieckiego Biura Kooperacji Sparkasse
oraz wybranymi wystawcami polskimi działającymi na rynku niemieckim.
Dodatkowo możliwe jest zwiedzenie grupowe targów na życzenie (wszystko w języku
polskim)
Zgłoszenia i wpłaty (do 23.01)proszę kierować do mgr Mirosławy Krasickiej.
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Ten wpis został utworzony 18 stycznia 2013 o godz. 09:13 w kategorii Aktualności.
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