Istambuł. Miasto na granicy dwóch światów. Z jednej strony pełne monumentalnych budowli
pamiętających jeszcze czasy Cesarstwa Bizantyjskiego oraz silnie nacechowane tradycją i kulturą islamu. Z
drugiej nowoczesne, rozwijające się, z mieszkańcami niczym nie różniącymi się od obywateli krajów UE.
Taki jest obecnie Istambuł. Takim też poznali go lubuscy biznesmeni, którzy udali się wraz z Centrum
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego na spotkania biznesowe CeBit
Eurasia 2012.
Z Centrum na podbój światowych rynków
Jeśli ktoś wybierający się do Istambułu spodziewa się zobaczyć tam kupców i drobnych handlarzy
ciągnących swoje dobra na osiołkach czy na grzbietach wielbłądów bardzo się zawiedzie bo tam takich
atrakcji nie doświadczy. Jego oczom ukarze się miasto z nowoczesnymi budynkami, centrami
rozwojowymi, uczelniami wyższymi a po drogach mkną nowoczesne samochody i autobusy. Turcja
wychodzi z cienia i zwraca się ku nowoczesności i modernizacji.
Reprezentowali Lubuskie
W atmosferze wzajemnego wybadania potencjałów gospodarczych odbyło się zorganizowane przez
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii spotkanie biznesowe podczas trwających w Istambule,
na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, targach CeBit Eurasia 2012. Po raz pierwszy ciesząca się
ogromnym zainteresowaniem impreza cyklicznie odbywająca się w Hanowerze odbyła się również w
Istambule. W spotkaniach biznesowych wzięli udział przedstawiciele lubuskich firm: LUK Metal
Construction, Mestil, Eurobox, Eko Recykling i ZRW Growo. Spotkania biznesowe odbywały się w hali
targowej. Nasi przedsiębiorcy odbyli łącznie 24 spotkania kooperacyjne i niezliczoną ilość rozmów
biznesowych przemierzając wypełnione do ostatniego miejsca hale targowe. Odbyłem bardzo obiecującą
rozmowę z przedstawicielem tureckiej firmy zajmującej się produkcją skrzynek metalowych. Można
powiedzieć, że to moi konkurenci na rynku jednak być może uda nam się współpracować a nie konkurować
– stwierdził Bernard Jakubowski, prezes firmy Eurobox. W samych spotkaniach kooperacyjnych
zorganizowanych pod egidą sieci Enterprise Europe Network wzięło udział blisko 200 firm z całego świata.
Europa to za mało
Spotkałem się z przedstawicielem niemieckiej firmy. Długo rozmawialiśmy o tym czym nasze firmy się
zajmują. Ustaliliśmy, że po powrocie umówimy się na spotkanie i wzajemną wizytę bo jest szansa na
robienie wspólnych interesów. A co najlepsze to nasze firmy są od siebie oddalone o około 150 km, a
spotkaliśmy się tu w Istambule oddalonym od naszych firm o ponad 2500 km. – powiedział z uśmiechem
Zygmunt Luk, prezes firmy LUK Metal Construction z Witnicy. Duża ilość uczestników spotkań i ogrom
targów zrobiło wrażenie na naszych przedsiębiorcach. Pamiętam czasy kiedy kraje z Bliskiego Wschodu
przyjeżdżały do nas po nowinki techniczne, nasi inżynierowie wyjeżdżali na kontrakty do tych krajów. Teraz
to się zmieniło. Chodzę po stoiskach, rozmawiam z przedstawicielami firm i oglądam nowe technologie
wymyślone i skonstruowane tutaj – zaznaczył Władysław Grygorcewicz, właściciel firmy ZWR Growo. W
dobie powszechnej globalizacji gdy rynki się kurczą, świat staje się coraz mniejszy i bliższy nie pozostaje
nic innego jak szukać nowych rynków zbytu. Bo Europa to już za mało – podsumował B. Jakubowski.
Góra z górą się nie zejdzie ale Polak z Polakiem zawsze
Istambuł ma dla nas Polaków wyjątkowe znaczenie. To tam właśnie będąc na emigracji zmarł w 1855 roku
Adam Mickiewicz. Dlatego też ucieszyło nas gdy spacerując po stoiskach doszliśmy do stoiska Polskiej
Ambasady w Turcji. Pani Olga Ratusińska – Pierwszy Sekretarz ds. handlu i promocji inwestycji
Ambasady Polskiej w Ankarze opowiedziała o specyfice prowadzenia interesów z firmami z Turcji i
przedstawiła krótką charakterystykę miejscowej gospodarki. Pani sekretarz podzieliła się swoimi
spostrzeżeniami na temat drogi jaką obrała Turcja i jakie mogą być tego konsekwencje dla Polski. To są

dla nas przedsiębiorców ważne informacje w kontekście ewentualnych kontaktów biznesowych z Turcją.
Pani sekretarz podała ciekawe porady jak prowadzić rozmowy handlowe i na co uważać w trakcie ich
prowadzenia. To była bardzo ważna lekcja pod nazwą „Interesy w Turcji” – stwierdził Z. Luk. Rozmowy
dotyczyły również promowania potencjału Uniwersytetu Zielonogórskiego i regionu Lubuskiego. Nasi
przedsiębiorcy zostali zaproszeni do ambasady polskiej w Ankarze na spotkanie poświęcone gospodarce
Turcji i krajów Bliskiego Wschodu. Pani sekretarz w przychylnych słowach wypowiedziała się na temat
działalności partnerów Enterprise Europe Network a wyrazem tego było zaproszenie do wspólnej
organizacji targów branżowych dla MŚP w Turcji. Każdą firmę, która dotrze do nas za pośrednictwem
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego obdarzymy wyjątkową
opieką i pomocą. Liczę, że spotkamy się również podczas targów CeBit w Hanowerze w kwietniu 2013 roku
– dodała z uśmiechem O. Ratusińska.

Sieć olbrzymich możliwości
Spotkania biznesowe zorganizowano dzięki sieci Enterprise Europe Network w ramach projektu, w
którym uczestniczy CPTT UZ. Po raz kolejny udało nam się zorganizować wyjazd na spotkania
brokerskie. Naszą misją jest kreowanie nowoczesnego podejścia do robienia interesów. Właśnie
poprzez wyjazdy i możliwość spotkania się z firmami z innych krajów buduje się sieć współpracy tzw.
networking. Ten wyjazd był o tyle ważny i interesujący, że po raz pierwszy wyjechaliśmy poza granice
Unii Europejskiej. Podczas takich dużych, międzynarodowych imprez człowiek staje się obywatelem
świata – podsumował dr inż. Roman Kielec, dyrektor CPTT UZ.
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