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Z przyjemnością informujemy, iż Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego zawarła porozumienie o współpracy z chińską agencją

doradczą EU SME Centre.
Na mocy umowy sygnowanej dn. 6 września 2021 r. zostaną zainicjowane
działania na rzecz efektywnego wspierania wymiany handlowej pomiędzy
firmami sektora MŚP z regionu kujawsko-pomorskiego, a siecią odbiorców działań
naszego chińskiego Kooperanta.
Cieszymy się z nowego partnerstwa tym bardziej, że to pierwsza tego typu
umowa EU SME Centrum z polską organizacją wspierającą lokalną
przedsiębiorczość. Zawarcie porozumienia jest dowodem zaangażowania obu
stron we współpracę i chęć tworzenia synergii na rzecz wsparcia Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego/ Toruńskiego Parku Technologicznego i polskich
firm zainteresowanych wejściem na rynek chiński bądź poszerzeniem obszaru
swojej ekspansji
w Państwie Środka.
EU SME Centre oferuje szeroką gamę bezpłatnych usług i szkoleń dla partnerów i
firm stowarzyszonych w celu poprawy ich gotowości do działania na rynku
chińskim. Za pośrednictwem TARR zainteresowani przedsiębiorcy mogli będą
skorzystać z całego spectrum dedykowanych aktywności. Więcej informacji:
kontakt – EEN Toruń
Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w programie szkoleniowym naszego
Partnera Understanding China Training Programme, który odbędzie się online w
terminie 20 - 21 października 2021r.
O EU SME Centre
EU SME Centre z siedzibą w Pekinie zapewnia szeroki zakres praktycznych usług
dla małych
i średnich przedsiębiorstw, przygotowując je do prowadzenia działalności w
Chinach. Zespół ekspertów służy radą oraz wsparciem w czterech obszarach –
rozwoju biznesu, prawa, standardów zgodności oraz zasobów ludzkich.
Współpracując z ekspertami zewnętrznymi na całym świecie, Centrum
przekształca cenną wiedzę i doświadczenie w praktyczne narzędzia i usługi
biznesowe łatwo dostępne online. Od pierwszej linii doradztwa po dogłębne
rozwiązania techniczne, oferuje usługi poprzez m.in.: Centrum Wiedzy, Centrum
Doradztwa, Centrum Szkoleniowe.
EU SME Centre jest finansowane przez Unię Europejską. Konsorcjum liczy pięciu
partnerów
– Chińsko-Włoską Izbę Handlową w Chinach, Chińsko-Brytyjską Radę Biznesu,

Duńską Izbę Handlową w Chinach, EUROCHAMBRES oraz Izbę Handlową Unii
Europejskiej
w Chinach.
Aby dowiedzieć się więcej o Centrum, odwiedź stronę internetową
www.eusmecentre.org.cn
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