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SIBB e.V. planuje trwałe powiązanie projektu
LOOKOUT ze stałymi pracami naszych forów oraz
pozostałymi inicjatywami stowarzyszenia. Poza
uczestnictwem w projekcie oferujemy nasze
dotychczasowe wieloletnie doświadczenia, nasze
szerokie kontakty oraz otwartość na nowe idee i
inicjatywy. Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem
długotrwałej partnerskiej współpracy, która
wzbogaci naszą wspólną działalność. Dołącz do
Nas!
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BERLIN - BRANDENBURG
Koordynator projektu:

Adam Formanek
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Projekt jest realizowany przy wsparciu:

Get new business opportunities
and join our expanding network

Stowarzyszenie SIBB
SIBB e.V. jest stowarzyszeniem przedsiębiorstw z
branży informatycznej i mediów elektronicznych
w Berlinie oraz Brandenburgii. Od 1992 roku
zrzeszamy podmioty działające w poszczególnych
branżach informatyki, telekomunikacji i mediów
elektronicznych oraz reprezentujemy ich interesy
w polityce i społeczeństwie, działając na rzecz
aktywnej i międzybranżowej wymiany
doświadczeń oraz wiedzy. Prawie 200
przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytutów
naukowych oraz organizacji pozarządowych
tworzy unikalną sieć współpracy w stolicy
Niemiec i sąsiednim landzie Brandenburgia.
Naszą misją jest budowanie sieci współpracy
gospodarczej, wymiana informacji oraz transfer
wiedzy i technologii. Nasza oferta obejmuje fora
dyskusyjne, business-networking oraz seminaria
tematyczne. Kongresy organizowane przez SIBB
stanowią branżowe wydarzenia roku. Nasza
działalność tworzy platformę dla współpracy
wewnątrz branży IT & ICT oraz wspiera wymianę
doświadczeń i wiedzy z innymi sektorami
gospodarki w regionie.
Obecnie przy SIBB działają następujące fora :
• Forum Big Data & Cloud Computing
• Forum Law, Tax & Compliance
• Forum Human Resources
• Forum Digital Business
• Forum Industry 4.0
• Forum IT-Security
• Forum Finance
• Forum Management
• Forum Digital Health

Projekt LOOKOUT

Nasze cele

Projekt LOOKOUT to inicjatywa naszego
stowarzyszenia, która promuje rozwój
współpracy międzynarodowej między branżą
IT & ICT z regionu Berlina a dynamicznymi
polskimi ośrodkami metropolitalnymi.
Od połowy 2014 roku SIBB intensywnie angażuje
się w rozwój trwałych i wzajemnie
uzupełniających się kontaktów biznesowych,
które zapewnią korzyści ekonomiczne dla
uczestników projektu. Projekt LOOKOUT wspiera
kooperację i integrację działań podmiotów po
obu stronach naszej granicy, odżegnując się od
konkurowania, drenażu talentów i inwestycji
zagranicznych.
Przesłanki dla wzajemnej współpracy:
•
Projekt LOOKOUT promuje rozwój
współpracy międzynarodowej między branżą
IT & ICT oraz nowoczesnych technologii i
innowacji z regionu Berlina a polskimi
regionami metropolitalnymi.
•
Wykorzystanie zalet w postaci bliskości
geograficznej oraz istniejących już powiązań
gospodarczych i infrastrukturalnych między
stolicą Niemiec - Berlinem a Polską.
•
Wzmocnienie konkurencyjności niemieckiej i
polskiej branży IT & ICT oraz nowoczesnych
technologii na globalnym rynku poprzez
analizę rynkową podobieństw w działaniu,
kosztów i jakości produkcji, pozycjonowania
produktów i usług
•
Osiąganie synergii w biznesie poprzez
wspieranie rodzimych przedsiębiorstw z
sektora MSP
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Nawiązanie długofalowej partnerskiej
współpracy z wybranymi regionami
metropolitalnymi w Polsce
Silny nacisk na tworzenie relacji generujących
wzajemne korzyści ekonomiczne i
wizerunkowe dla wszystkich uczestniczących
w projekcie przedsiębiorstw i organizacji
Rozwój obustronnych komplementarnych
kontaktów biznesowych oraz wsparcie w
zdobywaniu kontraktów handlowych na
rynku niemieckim i polskim
Pomoc w znalezieniu lokalnego
strategicznego partnera dla ewentualnej
ekspansji rynkowej lub inwestycji
zagranicznej (w Berlinie dla polskich
przedsiębiorców, w Polsce dla berlińskich
przedsiębiorców)
Tworzenie wspólnych projektów w
obszarach: projektowanie i rozwój
produktów oraz usług, inwestycje i źródła
finansowania działalności gospodarczej,
zastosowanie innowacji technicznych oraz
wspieranie działalności badawczorozwojowych
Ułatwienie wejścia na najbliższy rynek
zagraniczny Startupom z naszych regionów
Efektywna komunikacja na rzecz
transgranicznej wymiany know-how, wiedzy
oraz uzupełnienia portfolio oferowanych
produktów i usług

