
 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

       

    
 

 

POLSKA 

 

 

Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP 
zaprasza do udziału w hybrydowej giełdzie kooperacyjnej  B2WORTH @TORINO FASHION MATCH 2022 
dedykowanej branży modowej, która odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022r. Wydarzenie skierowane 
jest do producentów odzieży i akcesoriów, projektantów, start up’ów, detalistów, dystrybutorów, 
agentów handlowych, sklepów odzieżowych, platform e-commerce, agencji PR, dostawców rozwiązań 
IT i inwestorów.  Oprócz rozmów b2b, uczestnicy imprezy mogą wziąć udział w interesujących 
warsztatach zarówno na miejscu w Turynie, jak i online. Impreza organizowana jest w ramach 
Turyńskiego Tygodnia Mody, którego program przewiduje 7 dni pokazów mody z całego świata, 
inspirujące rozmowy i wywiady oraz networking branżowy.   

 

https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/ 

 

 

B2WORTH @TORINO 

FASHION MATCH 2022 

7-9 lipca 2022 – Turyn 

10 lipca 2022 - online 
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Na czym polega giełda kooperacyjna? 

Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 20-30-minutowych spotkań 
b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów, działających w tej samej branży i 
zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami. 

• Uczestnicy rejestrują swój udział wypełniając formularz rejestracyjny online znajdujący się na stronie 
internetowej giełdy; 

• W formularzu rejestracyjnym należy dokładnie określić profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, 
którą chce się nawiązać; 

• Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane będą w katalogu on-line na stronie spotkań b2b 
(każdego dnia w katalogu pojawiają się nowe firmy!); 

• Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się 
podczas spotkań b2b; 

• W dniach 7-9 lipca  2022 r., odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 20-30-minutowych rozmów 
stolikowych w Mercato Centrale w Turynie, natomiast w dniu 10 lipca odbędą się wideorozmowy dla 
uczestników, którzy zgłosili chęć udziału w formule online. 

 

Dlaczego warto wziąć udział? 

• Taka formuła spotkań biznesowych to efektywny i wygodny sposób na poznanie wielu potencjalnych 
partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie lub też w formule wirtualnej bez wychodzenia z 
biura/domu; 

• Uczestnicy związani są lub zainteresowani szeroko pojętą branżą modową; 

• Wszyscy uczestnicy poszukują nowych kontaktów; 

• Giełda b2b to szansa na znalezienie partnerów do współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy; 

• W tegorocznej imprezie będzie można poszukać międzynarodowych partnerów do unijnego projektu 
WORTH dedykowanego przemysłom kreatywnym. B2WORTH to okazja zapoznania się z programem i 
przygotowania do złożenia wniosku w jesiennej edycji konkursu. 

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. 

Udział w rozmowach jest bezpłatny. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Męcińską-Komorek , tel: 91 433 02 
20, e-mail: k.mecinska@zsrg.szczecin.pl 

https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/signup
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/components/19923
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