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Szanowni Państwo, 
 
Fundacja Promocji Eksportu uzyskała status Partnera podczas corocznego  Association of Food 
Industry Annual Convention organizowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu 
Spożywczego odbywające się 28-30 kwietnia 2022 roku w hotelu W. – Fort Lauderdale – Floryda, 
USA.  
 
AFI Annual Convention to wydarzenie gromadzące najważniejszych importerów, 
dystrybutorów, brokerów, producentów i przetwórców w USA. Daje ono bezpośrednią 
możliwość spotkania z firmami żywo zainteresowanym współpracą z producentami żywności, 
napojów oraz przetwórstwa spożywczego poszukujących nowych produktów i rozwiązań dla 
swoich firm. 
 
Przedstawiciele Fundacji przeprowadzą prezentację oferty polskiego sektora spożywczego przed 
uczestnikami wydarzenia oraz będą dystrybuować  branżowy - dedykowany wydarzeniu katalog 
polskich firm. Podczas najważniejszych paneli i imprez wieczornych, na specjalnie przygotowanych 
i oznaczonych stoiskach, zaprezentowane zostaną do degustacji polskie produkty. Państwa 
produkty znajdą się również w konferencyjnych giftbagach dla wszystkich uczestników wydarzenia 
(opcja z wysyłką próbek). 
 

1. Koszt prezentacji firmy podczas wydarzenia i w katalogu wliczony jest w roczny 

abonament członkowski – 1200 zł netto/rok 

 

2. Koszt prezentacji produktów oraz dodania ich do giftbagów to koszt wysyłki 

próbek – 1000 zł netto 

 
3. Opcja wyjazdu i udziału w konwencji: 

 
Część Biznesowa – 855 USD za osobę: 
 

1. Pełny udział w merytorycznej – szkolenia FDA, szkolenia rynkowe, prezentacje 

2. Indywidualne rozmowy z potencjalnymi klientami 

3. Stoisko do ekspozycji produktów – degustacje, prezentacje, rozmowy 

4. Udział w wieczornej części konwencji – Gala Dinner, dwie imprezy wieczorne 

5. Store check – wizyty w sieciach handlowych 

 
Część Logistyczna 9800 zł za osobę: 
 

1. Ubezpieczenie  

2. Przelot Warszawa - Miami - Warszawa  

3. Obsługę logistyczną na miejscu  
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4. Cztery noclegi w hotelu, w którym odbywa się konwencja HOTEL  W.  ***** 

(pokój jednoosobowy ze śniadaniami) 

https://www.marriott.com/hotels/travel/fllwh-w-fort-lauderdale/?scid=bb1a189a-fec3-
4d19-a255-54ba596febe2 

 
 
 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: +48 667 022 335 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
Sebastian Józef Kuśmierek 
Prezes 
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