„Outsourcing – polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji
firmie zewnętrznej”.

Już 21 września 2017 Targi Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Podczas wydarzenia, przedstawiciele polskiego biznesu dowiedzą się jak
wprowadzić innowacje do swojej firmy i zoptymalizować koszty.
Ponad 100 stoisk wystawienniczych, panele dyskusyjne, Business Speed Dating, strefa networkingu,
konferencje poświęcone korzyściom, jakie daje zlecanie części zadań na zewnątrz firmy – to tylko
niektóre z propozycji czekających na gości targów Outsourcing Expo.
Wydarzenie odbędzie się 21 września na PGE Narodowym – najbardziej pożądanym i luksusowym
obiekcie biznesowym w Polsce.
Polska jest liderem w zakresie rozwoju outsourcingu w Europie, stąd ogromne zainteresowanie
wydarzeniem i potrzeba jego tworzenia.

Targi
Podczas imprezy potencjał rynku usług zewnętrznych zaprezentują firmy z branży oustourcingowej
z 12 sektorów i 150 podsektorów. Będą wśród nich firmy z obszarów: HR, wsparcie sprzedaży, IT,
marketingu, TSL/usługi kurierskie, BPO, księgowość/rachunkowość, doradztwo/konsulting, call center,
zarządzanie nieruchomościami, biuro. Wśród zwiedzających nie może zabraknąć przedstawicieli
biznesu, w szczególności małych i średnich firm, dla których tak ważna jest optymalizacja kosztów.
- Chcemy pokazać polskim przedsiębiorcom korzyści płynące z modelu outsourcingowego.
Z doświadczenia wiemy, jak niewielu z nich uświadamia sobie, że niektóre obszary np. sprawy kadrowe,
prawne, IT czy księgowe można zlecić firmom zewnętrznym i dzięki temu znacznie zredukować koszty –
mówi Edyta Owczarek, Prezes IC Events - Organizatot Targów Outsourcingu Expo.

Model wydarzenia
Biznesowe spotkanie polskich przedsiębiorców i osób zarządzających. Zarówno wystawcy, jak i
odwiedzający z pewnością docenią fakt, iż Targi gromadzą ponad 100 firm prezentujących swoją ofertę
w wielu obszarach wsparcia przedsiębiorstw. To jedyne w Polsce wydarzenie biznesowe na tak dużą
skalę.

Jednak Targi Outsourcing Expo będą mieć charakter nie tylko wystawienniczy, ale również
networkingowy i edukacyjny. - Głównym celem Targów Outsourcing Expo, oprócz prezentacji
innowacyjnej oferty usług outsourcingowych, jest pomoc polskim przedsiębiorcom
w bardziej efektywnym prowadzeniu biznesu poprzez dostarczanie im cennych kontaktów – podkreśla
Organizator.

Wydarzenia towarzyszące
Podczas Targów odbędą się również konferencje dla przedsiębiorców – podzielone na bloki:
motywacja, innowacja, optymalizacja z wystąpieniem czołowych Prelegentów. Wśród nich Radca
prawny Krzysztof Brola - Ekspert w zakresie negocjacji i obsługi prawnej biznesu, posiadający ponad
piętnastoletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej małych i średnich firm.
Wystąpienie każdego z Wykładowców, zakończy się panelem dyskusyjnym, który umożliwi zgłębienie
tematu lub zadanie dodatkowych pytań. Ogłoszenie pozostałych Ekspertów już wkrótce.
Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym będzie Business Speed Dating, czyli szybkie, kilkuminutowe
spotkania jeden do jednego, podczas których obie strony w zwięzły sposób wymieniają się kontaktami,
przedstawiają swoją działalność i ustalają, w jaki sposób mogą współpracować biznesowo.
Następny punkt Targów Outsourcing Expo, to strefa networkingu w której Odwiedzający będą
nawiązywać kolejne relacje. O ile taka strefa nie jest nowością, to warto zaznaczyć, że o jej poprawny
przebieg zadbają prawdziwi Specjaliści oraz prawdziwy Ekspert w tej dziedzinie – Grzegorz Turniak.
Wszystko po to, aby każdy Odwiedzający czuł sie komfortowo bez względu na jego własne cechy
osobowe, które ułatwiają lub utrudniają mu nawiązywanie kontaktów.

Sprzedaż biletów na Targi Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie Małych i Średnich
Przedsiębiorstw już trwa. Warto rezerwować swoje miejsce wcześniej i kontaktować się
z Organizatorami w celu określenia swoich preferencji podczas odbywających się tam spotkań
biznesowych.
Szczegółowe informacje o Targach dostępne są w stronie: www.outsourcingexpo.pl i na profilu
wydarzenia na Facebooku: Outsourcing EXPO.

