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BIZNES PROGRAM        PRODEXPO 2014 

(11-14 listopada 2014 roku) 

11 listopada 

12.00-13.30       Uroczyste otwarcie wystawy z udziałem branżowych  ministerstw i 

agencji, ambasad  oraz oficjalnych gości 
                         Uroczyste otwarcie  konkursu «PROD UP’14» 

13.30-14.40       Zwiedzanie przez gości ekspozycji wystawowych  
14.40 – 16.00     Okrągły stół «Rozwój rynku produktów spożywczych» z udziałem 

przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Żywności oraz Ministerstwa 
Handlu 

16.00 – 17.00     Mini-bufet dla uczestników okrągłego stołu 

  

12 listopada 

12.00 – 15.20     Negocjacje z przedstawicielami sieci handlowych, oficjalnymi gośćmi 
wystawy oraz z uczestnikami programu Bajerskiego   

15.20 – 17.00     Mini-bufet dla uczestników negocjacji 
  

13 listopada 

12.00 – 12.50      Seminarium «Poprawa efektywności udziału w targach» 

13.00–14.00        Master Class «Tworzenie nowej marki, od pomysłu do realizacji» 

14.10 – 15.00      Master Class «Technologia udanej sprzedaży» 

15.10 – 16.00      Seminarium «Projekt. Opakowanie. Sukces» 

16.10 – 17.00      Posiedzenie eksperckiej komisji konkursu «PROD UP’14» 

17.00 – 18.00      Posiedzenie eksperckiej komisji konkursu «Golden Taste» 

  
 

  
14 listopada 

10.00 – 11.30      Uroczyste zamknięcie i podsumowanie wystawy. Wręczenie nagród 
zwycięzców konkursów «PROD UP’14» i «Golden Taste».  
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Uroczyste otwarcie, konferencja prasowa, prezentacje, 

program wystawy, konkursy 

11 LISTOPADA (WTOREK) 
 

Dzień pierwszy 

OTWARCIE 

  

12.00-13.30       Uroczyste otwarcie wystawy z udziałem branżowych  ministerstw i 
agencji, ambasad  oraz oficjalnych gości. 

                         Uroczyste otwarcie  konkursu «PROD UP’14» 

13.30-14.40       Zwiedzanie przez gości ekspozycji wystawowych  

14.40 – 16.00     Okrągły stół «Rozwój rynku produktów spożywczych» z udziałem 

przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Żywności oraz Ministerstwa 

Handlu 

16.00 – 17.00     Mini-bufet dla uczestników okrągłego stołu 

Miejsce: Mińsk, pr-t Pobiedicielej 20/2, sala Biznes programu wystawy (Football 
Arena) 

Warunki:  

 miejsca siedzące dla uczestników z identyfikatorem Biznes programu,    
akredytowanych dziennikarzy oraz VIPów 

 miejsca stojące dla uczestników z identyfikatorem Wystawy  

3 Przerwy na kawę 

Prelegenci: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białoruś 

 Ministerstwo Handlu Republiki Białoruś 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś 

 Euroazjatycka Komisja Gospodarcza 

 Komitet Wykonawczy WNP 

 Główny redaktor gazety "Gastronom" 

 Koordynator konkursu "Produkt roku" 

 Dziennikarz gazety "Prodowolstwiennyj rynok" 

Uczestnicy: 

Prezesi firm, kadra zarządzająca, marketingowcy, media i goście zagraniczni.  

Zalecenia dotyczące udziału: 

 1. Uczestnicy pierwszego dnia Biznes programu powinni przygotować kilka, 
ważnych ich zdaniem, pytań do przedstawicieli Ministerstw, Izb Handlowo-

przemysłowych, Ambasad i sieci handlowych, które będzie można zadać podczas 
konferencji prasowej. 
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 2. Uczestnicy powinni być przygotowani do udzielenia wywiadu, ponieważ lista 

zarejestrowanych uczestników Biznes programu zostanie przekazana 
dziennikarzom; przy przygotowaniu do wywiadu zalecamy się skupić na nowych 

rodzajach produkcji, rozszerzeniu asortymentu oraz osiągnięciach. 

 3. Zalecamy do przyniesienia ze sobą wizytówek, ponieważ podczas otwarcia i 
konferencji prasowej jest zaplanowano kilka przerw na kawę – jest to najlepszy 

czas na poznanie nowych ludzi oraz rozszerzenie kontaktów. 

Koordynator projektu – Swietłana Nikifirowa 

info@prodexpo.by  +375 29 770-67-89 

Niepowtarzalna okazja na zrobienie swojego biznesu jeszcze 
lepszym! 
 

NIEGOCJACJE "FORMAT 1:1" 

 

12 LISTOPADA (ŚRODA) 

 

DZIEŃ DRUGI 

NEGOCJACJE 

 

12.00 – 15.20      Negocjacje z przedstawicielami sieci handlowych, oficjalnymi 

gośćmi wystawy oraz z uczestnikami programu Bajerskiego 

15.20 – 17.00      Mini-bufet dla uczestników negocjacji 

Miejsce: Mińsk, pr-t Pobiedzicielej 20/2, sala Biznes programu wystawy (Football 
Arena) 

Warunki: 

 - wejście według identyfikatorów oficjalnych gości i uczestników Biznes 
programu 

 - negocjacje według kolejności zapisów (online na stronie, 11 i 12 listopada 
podczas wystawy) 

Kawa i herbata w wolnym dostępie od 12.00 do 17.00 

Bufet z degustacją win dla oficjalnych gości oraz uczestników Biznes programu od 

17.30 do 18.30 

Zapisać się na NEGOCJACJE można z: 

 1. Siecią handlową  

Negocjacje w kolejce z: 

 1. BelGISS (БелГИСС) 

 2. OOO Sputnikowa logistyka (ООО «Спутниковая логистика») 

mailto:info@prodexpo.by
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 3. ZAO «Miaso-molocznaja kompania» (ЗАО «Мясо-молочная компания»)  

Zalecenia dotyczące udziału: 

 1. Posiadanie ze sobą wizytówek ze wskazaniem przedsiębiorstwa i stanowiska. 
 2. Dostarczenie katalogu oferowanych produktów, najlepiej w kolorze. 

 3. Posiadanie  ze sobą podstawowego cennika, możliwe warunki dostawy oraz 
udzielane rabaty. 

 4. Oferta dostarczenia produkcji do sieci handlowej. 
 5. Opisanie pozycjonowania produkcji oraz możliwe wsparcie marketingowe. 

Koordynator projektu – Swietłana Nikifirowa 

info@prodexpo.by          +375 29 770-67-89 

Niepowtarzalna okazja na zrobienie swojego biznesu jeszcze 
lepszym! 
 

EDUKACYJNA CZĘŚĆ BUZNES PROGRAMU 

 

 
13 LISTOPADA (CZWARTEK) 

 

TRZECI DZIEŃ 

CZĘŚĆ EDUKACYJNA 

 

12.00 – 12.50      Seminarium «Poprawa efektywności udziału w targach» 

13.00–14.00        Master Class «Tworzenie nowej marki, od pomysłu do realizacji» 

14.10 – 15.00      Master Class «Technologia udanej sprzedaży» 

15.10 – 16.00      Seminarium «Projekt. Opakowanie. Sukces» 

16.10 – 17.00      Posiedzenie eksperckiej komisji konkursu «PROD UP’14» 

17.00 – 18.00      Posiedzenie eksperckiej komisji konkursu «Golden Taste» 

Miejsce: Mińsk, pr-t Pobiedzicielej 20/2, sala Biznes programu wystawy (Football 
Arena) 

Warunki: 

mailto:info@prodexpo.by
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 - wejście według identyfikatorów oficjalnych gości i uczestników Biznes 
programu 

2 przerwy na kawę, 1 przerwa na kawę z przystawkami, Mini-bufet 

Prelegenci: 

 Instytut podwyższenia kwalifikacji organów celnych  
 Białoruski państwowy instytut standaryzacji i certyfikacji 

 InterInvest 

 Instytut Socjologii NAN Białorusi 

 Instytut Gospodarki NAN Białorusi 
 MASMI 

Tematy seminariów: 

 - «Charakterystyczne cechy Administracji Celnej w ramach Wspólnej Przestrzeni    
Gospodarczej» 

 - «Charakterystyczne cechy płatności celnych» 

 - «Normy dla przemysłu spożywczego we Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej » 

 - «WTO: cechy prowadzenia działalności» 

 - «Wymagania dla produktów spożywczych wywożonych do UE. Potwierdzenie 

zgodności w UE » 

 - «Marketing strategiczny. Techniki stosowane w praktyce międzynarodowej» 

 - «Analiza preferencji konsumenta w przemyśle spożywczym» 

Uczestnicy: 

Prezesi firm, kadra zarządzająca, specjaliści ds. reklamy, marketingu. 

Zalecenia dotyczące udziału: 

 1. Przygotowanie pytań do ekspertów programu edukacyjnego (w tym 
sytuacyjne).  

 2. Zalecamy zabranie  ze sobą wizytówek, ponieważ przerwa na kawę – jest to 

najlepszy czas na poznanie nowych ludzi oraz rozszerzenie kontaktów. 

Koordynator projektu – Swietłana Nikifirowa  

info@prodexpo.by   +375 29 770-67-89 

Niepowtarzalna okazja na zrobienie swojego biznesu jeszcze 
lepszym! 

 
 

Nasze drzwi są otwarte dla Państwa od 11 do 14 listopada 2014 roku pod adresem 
m. Mińsk, pr-t Pobiedzicielej  20/2. 

Godziny pracy 11-13 listopada od 1000 do 1800, 14 listopada - od 1000 do 1500. 
  
 

mailto:info@prodexpo.by
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Dla otrzymania statusu oficjalnego gościa "Prodekspo - 2014" trzeba wypełnić  

poniższy kwestionariusz. 
 

Narodowe Centrum Wystawowe "BielEkspo" 

Republika Białoruś, m. Mińsk, ul. Ja. Kupały, 27 

 

Manager projektu – Marina Siergiejewna Jakubowa  

Tel./faks: (+375 17) 334-01-54 

Komórkowy: (+375 29) 128 94 48 

E-mail: prodexpo@belexpo.by 

http://prodexpo.by/ 

 

 

 

Nasze atuty 
01 

NAJWIĘKSZY WYBÓR PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI  

ponad 250 największych producentów oraz przedstawicieli handlowych Republiki Białoruś, Rosji, 

Kazachstanu i UE 

02 

INTENSYWNY BIZNES PROGRAM  

wykłady czołowych biznes-trenerów, praktyczne seminaria, treningi, okrągłe stoły na aktualne tematy 

przemysłu spożywczego  

03 

NEGOCJACJE W FORMACIE "1:1" 

pozwolą uczynić  udział w wystawie jeszcze bardziej produktywnym i znacznie zwiększą ilość zawartych 

kontraktów 

04 

NAJBARDZIEJ AKTUALNA INFORMACJA Z RYNKU PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  

okrągłe stoły przy współudziale czołowych fachowców i przedstawicieli producentów  przemysłu 

spożywczego - to platforma dla opracowania nowych podejść i idei dla rynku artykułów spożywczych 

Jak wziąć udział? 

O wystawie 

PRODEKSPO – największa hurtowa wystawa-jarmark artykułów spożywczych Republiki Białoruś, która 

reprezentuje cały rynek żywności producentów krajowych i zagranicznych 

Przez lata PRODEKSPO uzyskało wysoki status międzynarodowy, wystawa promuje rozwój, poprawę 

jakości i konkurencyjności przemysłu spożywczego. 

PRODEKSPO – unikalna platforma informacyjna, którą różni bogaty program biznesowy. Uczestnictwo w 

wystawie pomaga ocenić koniunkturę rynku i poprawnie podejść do procesu zakupu, daje możliwość 

 
20 MIĘDZYNARODOWA SPECJALIZOWANA  HURTOWA  
WYSTAWA-JARMARK 

PRODEKSPO - 2014 
11-14 listopada 2014 
Republika Białoruś,   
Pr-t Pobiedzicielej, 20/ 2, 
(Football Arena) 

http://prodexpo.by/?q=ru/contacts
http://prodexpo.by/
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porównania  wariantów zakupu towarów u producentów i u pośredników, skalkulować końcowy wynik 

ekonomiczny  transakcji biznesowych. 

Wystawa PRODEXPO stanowi realną szansę skutecznej prezentacji firmy, promocji produktów, kontakty z 

partnerami i klientami. 

W ramach Biznes projektu PRODEXPO będą organizowane szkolenia, wykłady i seminaria na temat 

aktualnych zagadnień z rynku żywności. 

Organizator -  Narodowe Centrum Wystawowe "БЕLEXPO". 

 
 

 
Wszyscy uczestnicy wystawy  

Informacje na temat wszystkich uczestników 20 Międzynarodowej specjalizowanej hurtowej wystawy-

jarmarku  

 
Oficjalne goście Biznes programu   

Upoważnieni przedstawiciele ambasad, państwowych i międzypaństwowych struktur 

 
Oficjalne gości wystawy  

Przedstawiciele zainteresowanych współpracą  firm z Białorusi, WNP i UE

 
Produkty mrożone, półfabrykaty  

Wiodące producenci półfabrykatów i produktów mrożonych 

http://prodexpo.by/?q=ru/node/250
http://prodexpo.by/?q=ru/node/314
http://prodexpo.by/?q=ru/node/261
http://prodexpo.by/?q=ru/node/111
http://prodexpo.by/sites/default/files/Prodexpo_logo_vse1.jpg
http://prodexpo.by/sites/default/files/shar_pokrytij_flagami_mira1.png
http://prodexpo.by/sites/default/files/business_guest.jpg
http://prodexpo.by/sites/default/files/zamorozhen.png
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Ubranie robocze  

Szeroki wybór modeli ubrania roboczego dla przemysłu spożywczego od najlepszych producentów

 
Opakowania, etykiety  

Szeroki wybór nowych rozwiązań w zakresie opakowań, przechowywana, transportu i dystrybucji 

 
Produkcyjny i handlowy sprzęt dla przemysłu spożywczego   

Duża gama urządzeń do produkcji i sprzedaży  

 
Karma dla zwierząt 

Producenci i dostawcy kompletnych pasz, koncentratów i pasz zrównoważonych

 
Składniki  

Producenci składników spożywczych (pektyna, agar, emulgatory, enzymy, naturalne aromaty) 

http://prodexpo.by/?q=ru/node/110
http://prodexpo.by/?q=ru/node/109
http://prodexpo.by/?q=ru/node/108
http://prodexpo.by/?q=ru/node/219
http://prodexpo.by/?q=ru/node/107
http://prodexpo.by/sites/default/files/spec.jpg
http://prodexpo.by/sites/default/files/DYq0zLh82Ys.jpg
http://prodexpo.by/sites/default/files/PLR.jpg
http://prodexpo.by/sites/default/files/kombikorm.JPG
http://prodexpo.by/sites/default/files/1809852.jpeg
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Technika do chłodzenia i zamrażania  

Przedstawione zostaną najnowsze modele, jak i sprawdzone  klasyczne warianty

 
Alkoholowe i bezalkoholowe napoje 

Zakłady bezalkoholowych i niskoalkoholowych napojów, browary, zakłady produkcji alkoholi 

 
Mąka, makaron itp.  

Mąka, makaron, skrobie, olej roślinny, cukier, miód, itp.  

 
Nabiał  

Producenci nabiału, serów, lodów: zakłady mleczarskie oraz serowarni  

 
Żywność dietetyczna oraz dziecięca  

Dziecięce mieszanki, kasze, warzywne, owocowe, rybne i mięsne piure, wyroby z makaronu, soki.  

http://prodexpo.by/?q=ru/node/106
http://prodexpo.by/?q=ru/node/105
http://prodexpo.by/?q=ru/node/88
http://prodexpo.by/?q=ru/node/87
http://prodexpo.by/?q=ru/node/86
http://prodexpo.by/sites/default/files/sneg.png
http://prodexpo.by/sites/default/files/phoca_thumb_l_eliro-ru_napitki.png
http://prodexpo.by/sites/default/files/bakaleya.png
http://prodexpo.by/sites/default/files/911203_3.jpg
http://prodexpo.by/sites/default/files/detskoe.png
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 Przyprawy roślinne tłuszcze, suplementy diety,  

Szeroki wybór producentów i dostawców 

 
WARZYWA I OWOCE  

Świeże owoce i warzywa od czołowych producentów i dostawców  

 
KAWA, HERBATA  

Wyjątkowy wybór herbaty i kawy od producentów i dostawców z całego świata  

 
Zdrowe odżywianie  

Wiodący producenci z branży zaprezentują szeroką gamę zdrowej żywności  

 
Wyroby piekarskie, cukiernicze, przekąski, orzechy  

Oferta  czołowych producentów i dostawców 

http://prodexpo.by/?q=ru/node/58
http://prodexpo.by/?q=ru/node/55
http://prodexpo.by/?q=ru/node/54
http://prodexpo.by/sites/default/files/213393.jpeg
http://prodexpo.by/sites/default/files/ovoshi.png
http://prodexpo.by/sites/default/files/kakao-s-shokoladom.jpg
http://prodexpo.by/sites/default/files/zdorovoe.png
http://prodexpo.by/sites/default/files/photo_6316_1.jpg
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Mięso i produkty mięsne 

Bogaty wybór produktów z mięsa, produktów mięsnych, wędlin, drobiu oraz  jaj  

 
Owoce morza  

Szeroka gama produktów oferowanych przez czołowych producentów i dostawców  
 

http://prodexpo.by/?q=ru/node/53
http://prodexpo.by/?q=ru/node/52
http://prodexpo.by/sites/default/files/img1345363866.jpg
http://prodexpo.by/sites/default/files/ryba.png

