
 

 

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność 
eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 20 marca 2023 r. w Centrum 
Internacjonalizacji przy Al. Roździeńskiego 188 w Katowicach, pt.:  
 

RYNEK SKANDYNAWSKI 
- skuteczna strategia eksportowa, z uwzględnieniem  

aspektów formalno-prawnych z elementami różnic kulturowych 
 
Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia: 

− przygotowanie strategii eksportowej na rynki skandynawskie  

− aspekty prawne i podatkowe prowadzenia działalności 

− skuteczne formy marketingu i promocji w Skandynawii 
 

Warsztaty prowadzona będą przez Łukasza Żaka - prawnika, specjalizującego się  
w zagadnieniach związanych internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności 
transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników a także tematyce 
dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Ponadto specjalizującego się  
w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców i prawem pracy. 
Stałego współpracownika Kongsberg Maritime Poland na stanowisku - Workers Mobility Legal 
and Tax Advisor, współpracownika w Jakubowski - Niecko Kancelaria Radcy Prawnego 
i Adwokata Sp. k., of counsel w Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy, 
eksperta ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza 
Zachodniego, aktywnego członka Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Eksperta  
i doradcę w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa  
w rozwoju krajowym i zagranicznym. 
 
Korzyści z udziału w warsztatach: 
▪ minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta - praktyka 
▪ komplet materiałów szkoleniowych 
▪ konsultacje indywidualne 
▪ zaświadczenie o udziale w spotkaniu  
 
Więcej informacji: 

 
Fundusz Górnośląski S.A. 
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice 
tel. +48 327 233 110 
internacjonalizacja@fgsa.pl 
https://www.fgsa.pl 
 

Eurofinance Training Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 49/213, 00-042 Warszawa 
tel.: +48 609 124 124  
szkolenia@efszkolenia.pl 
www.efszkolenia.pl 
 

 
 

P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
 

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 
Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt 
realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim. 

mailto:internacjonalizacja@fgsa.pl
https://www.fgsa.pl/
http://www.efszkolenia.pl/


 

 

Ramowy program spotkania pt.: 

 
 

„RYNEK SKANDYNAWSKI 
- skuteczna strategia eksportowa, z uwzględnieniem 

aspektów formalno- prawnych z elementami różnic kulturowych” 
 

 
Harmonogram zajęć: 

09.45 – 10.00  Rejestracja uczestników  
10.00 – 11.30 I blok szkoleniowy  
11.30 – 11.45  Przerwa kawowa 
11.45 – 13.15 II blok szkoleniowy  
13.15 – 13.30  Przerwa kawowa 
13.30 – 15.00 III blok szkoleniowy  
15.00 – 15.30  Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów. 

 
Zakres warsztatów: 

1. Przygotowanie strategii eksportowej na rynki skandynawskie  
(m.in. Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia).   

− strategia eksportowa jako element strategii rozwoju firmy 

− określanie potrzeb informacyjnych w budowaniu strategii 

eksportowej 

− budowa strategii eksportowej wg Model Business Canvas 

− certyfikacja i standaryzacja towarów w procesie 

działalności eksportowej 

 

2. Formy prowadzenia działalności eksportowej na rynkach 
skandynawskich (m.in. Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia). 

− transgraniczne świadczenie usług 

− prowadzenie działalności gospodarczej w formie oddziału 

− pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej 

na rynkach skandynawskich  

− aspekty podatkowo-celne prowadzenia działalności 

eksportowej  

 

3. Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym. 

4. Formy dystrybucji i zabezpieczenia transakcji w procesie eksportowym. 

 
 


