„Poszerzenie działalności eksportowej Drukpol.Flexo poprzez wdrożenie PRE”
Projekt, którego realizacji podjęło się przedsiębiorstwo Drukpol.Flexo ma na celu rozwój
działalności eksportowej i podniesienie pozycji międzynarodowej firmy.
Cel ten, zgodny z założeniami działania 6.1 Paszport do eksportu będzie możliwy do osiągnięcia
dzięki wyznaczeniu zamierzeń szczegółowych, pozostających z nim w bezpośredniej korelacji:
- intensyfikacja powiązań handlowych z partnerami zagranicznymi;
- zwiększenie rozpoznawalności marki firmowej i handlowej Drukpol.Flexo na rynkach
zagranicznych;
- zwiększenie grupy klientów.
Korelacja ww. zamierzeń z tymi, które zostały wyznaczone w obszarze działania
6.1. POIG ma wymiar wielopłaszczyznowy i dotyczy:
a) zwiększenia wartości polskiego eksportu jako całości – przyczyni się do tego wzrost poziomu
sprzedaży produktów Drukpol.Flexo na rynkach zagranicznych,
b) promocji Polski jako atrakcyjnego partnera zagranicznego i miejsca nawiązywania
wartościowych kontaktów handlowych – do realizacji powyższego zamierzenia przyczyni się
nawiązanie przez przedsiębiorstwo Drukpol.Flexo relacji handlowych z partnerami zagranicznymi.
Działanie przedsiębiorstwa Drukpol.Flexo zgodnie z najwyższymi normami jakości
i obowiązującymi standardami międzynarodowymi, którego cel ukierunkowany jest na zapewnienie
satysfakcji klientów, ugruntuje pozytywny wizerunek firm polskich – jako wiarygodnych i rzetelnych
kooperantów,
c) promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych – cel ten będzie możliwy do osiągnięcia
poprzez zwiększenie stopnia rozpoznawalności marki Drukpol.Flexo w krajach eksportowych,
d) zwiększenia udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
– produkty eksportowe oferowane przez przedsiębiorstwo Drukpol.Flexo są produktami
innowacyjnymi.
Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-115/13-00

Czas realizacji projektu: 01.09.2013- 30.06.2015
Pytania w sprawie projektu prosimy kierować na adres: funduszeue@drukpolflexo.pl
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl
Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
Instytucja Wdrażająca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw: www.fund.org.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6 „Polska
gospodarka na rynku międzynarodowym”. Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013. „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”.

