
   

 Organizacja na zlecenie Urzędu Gospodarki Kantonu Schwyz:  

  
POLSKO-SZWAJCARSKA WSPÓŁPRACA BIZNESOWA  

Zaproszenie 

NA SPOTKANIA BIZNESOWE Z KANTONEM SCHWYZ:  

BRANŻA IT I MEDYCZNA 

 

Warszawa-Kraków-Katowice-Wrocław 

 

 

Terminy i miejsca spotkań:  
 
Warszawa, 07.06.2016, 16:00-18:30 
 
Kraków, 08.06.2016, 16:00-18:30 
 
Katowice, 09.06.2016, 12:30-15:00 
 
Wrocław, 10.06.2016, 10:00-12:30 
 
 

Wszystkie spotkania odbędą się w języku polskim. 

Dokładne miejsce spotkania przekażemy Państwu  
wraz z potwierdzeniem uczestnictwa. 

Serdecznie zapraszamy! 

Tematyka:  

 Szanse rozwoju firmy na zamożnym  
rynku szwajcarskim 

 

 Technologie medyczne, chemia,  
farmacja, IT i inne innowacyjne branże 

 

 Sieci kontaktów w Szwajcarii poprzez Health Tech 
Cluster Switzerland i Klaster ICT 
 

 Kwestie prawne i podatkowe w pigułce 
 

 Współprca w zakresie badań i rozwoju  
(Life Science i IT) 

 

 Ekspansja na rynki międzynarodowe 
 

 Bezpłatne wsparcie organizacyjne Kantonu Schwyz  
na miejscu 
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KONTAKTY BIZNESOWE W SZWAJCARII – INFORMACJE O RYNKU – WSPARCIE NA MIEJSCU 
 
Szanowni Państwo, 

Kanton Schwyz, któremu swoją nazwę zawdzięcza cała Szwajcaria, jest jednym z najatrakcyjniejszych 
regionów biznesowych na świecie. Innowacyjne przedsięwzięcia i nowe pomysły wspierane są przez przyjazną 
przedsiębiorcom politykę gospodarczą i jedne z najniższych stawek podatkowych dla firm w skali światowej.  

Polskie firmy obecnie intensywnie odkrywają dla siebie Szwajcarię, dlatego zapraszamy serdecznie do udziału 
w jednym z organizowanych przez nas spotkań biznesowych Warszawie, Krakowie, Katowicach lub Wrocławiu podczas 
których przedstawimy Państwu możliwości rozwoju Państwa firmy właśnie w Kantonie Schwyz.  

Opowiemy Państwu o korzyściach wynikających z rozbudowy sieci kontaktów w Szwajcarii oraz założenia spółki lub oddziału 
w Kantonie Schwyz i tym samym zapewnienie sobie lepszego dostępu do bogatego lokalnego rynku oraz renomowanego 
adresu dla podmiotów planujących ekspansję na rynki międzynarodowe.  

Do udziału zapraszamy przede wszystkim właścicieli oraz prezesów firm z branż: Life Sciences (farmacja, biotechnologie, 
chemia, sprzęt i technologie medyczne) oraz ICT (informatyka i telekomunikacja). Zapraszamy również serdecznie 
zainteresowanych przedstawicieli innych sektorów.  

Podczas spotkania chętnie odpowiemy na Państwa indywidualne pytania. Udział jest bezpłatny. 
 
Serdecznie zapraszam!  

Mathias Ulrich, Urząd Gospodarki  Kantonu Schwyz 

PROGRAM SPOTKAŃ:  

(czas trwania: ok. 2,5 godziny) 

 Powitanie uczestników i przedstawienie prelegentów ze Szwajcarii 

Agata Reichel-Tomczak, DREBERIS GmbH 

 Szanse rozwoju firmy w Szwajcarii: Kanton Schwyz, sieci kontaktów poprzez miejscowe klastry  

Mathias Ulrich, Urząd Gospodarki Kantonu Schwyz 

 Krok po kroku do Szwajcarii: od czego zacząć działalność biznesową na miejscu? 

dr. Katarzyna Lasota Heller, LL.M., Lasota Law 

 Korzyści podatkowe dla polskich firm w Szwajcarii: nowe regulacje i zasady w pigułce 

Justyna Pluta, PwC  

 Pytania i odpowiedzi, rozmowy indywidualne 
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NAJWIĘKSZE ZALETY KANTONU SCHWYZ 

 
 

 Położenie w centrum Europy oraz w sąsiedztwie Zurichu 
 

 Międzynarodowe lotnisko Zurich-Kloten oddalone o 
niecałą godzinę jazdy samochodem  

 

 Bardzo niskie podatki dla firm oraz osób prywatnych 
(jedne z najniższych w Szwajcarii i na świecie) 

 

 Międzynarodowy Klaster HealthTech oraz klastry IT 
 

 Wysoko wykwalifikowana, wielojęzyczna kadra 
specjalistów   

 

 Wysoki standard życia  
 

 Dostęp do renomowanych uniwersytetów i innych szkół wyższych 
 

 Sprawna obsługa w urzędach administracji gospodarczej  

                                                                                    

Wiecej informacji o Kantonie Schwyz znajdziecie Państwo tutaj:  www.schwyz-economy.ch   www.healthtech.ch 

 

 
KONTAKT:  
 
DREBERIS GmbH jako międzynarodowe doradztwo strategiczne działające m.in. w Polsce, Niemczech oraz w Szwajcarii organizuje wszystkie 
spotkania na zlecenie Urzędu Gospodarki Kantonu Schwyz. Służę Państwu pomocą w razie wszelkich pytań i także cieszę się na osobiste 
rozmowy z Państwem w Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu! 
 

Agata Reichel-Tomczak  
Prezes DREBERIS Swiss 
Dyrektor Business Development 
DREBERIS GmbH 
Heinrich-Zille-Str. 2, 01219 Dresden 
Tel.: 00 49 351 8626 4313  
agata.tomczak@dreberis.com 
www.dreberis.com 

 

Ilustracje: pixabay, CC0 Public Domain 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA:  

Prosimy o przesłanie nam wiążącego zgłoszenia do dnia 01.06.2016 

 
E-MAIL:  agata.tomczak@dreberis.com (zeskanowane) lub  
FAX: 0049 351 8626 4310 
 

 
Serdecznie dziękujemy!  
 
Liczba uczestników każdego ze spotkań jest ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału otrzymają Państwo od nas jak 
najszybciej drogą mailową. Dziękujemy za wyrozumiałość. 
 
Niniejszym zgłaszam swój udział w spotkaniu biznesowym Kantonu Schwyz w  
(prosimy zakreślić odpowiednią datę i miasto):  

□Warszawa (07.06.)   □Kraków (08.06.)  □Katowice (09.06.)  □Wrocław (10.06.)   

 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Firma……………………………………………………Branża………………………………………………………....... 
 
Strona www................................................................Miejscowość................................... 
 
Rok założenia………………………………………… Liczba zatrudnionych………………………….…........ 
 
Stanowisko w firmie…………………….…………………………………………………………………………………. 
 
E-mail….…………………………………………….....Telefon.……………………………………………….............. 
 
 
Zaproszenie otrzymano od (osoba lub instytucja, przez którą zostali Państwo zaproszeni):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Interesują mnie szczególnie nastepujące tematy dotyczące rynku szwajcarskiego:  
 

□ Założenie spółki   □ Filia dystrybucyjna  □ Badania i rozwój  □ Kwestie celne lub podatkowe 

 
Inne: 
…………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
Data, podpis………….……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za przesłanie nam zgłoszenia do dnia 01.06.2016! 

mailto:agata.tomczak@dreberis.com

