Ankieta EKSPORTER
1.

Nazwa firmy:______________

2. Adres firmy:_______________
3.




Wielkość firmy:
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo

4. Branża:
5.

Oferowane produkty/usługi:

6. Wielkość zatrudnienia w województwie podlaskim w ciągu ostatnich 3 lat (w przeliczeniu na pełny
wymiar, niezależnie od formy umowy):
 2015:
 2016:
 2017:
7.




Wielkość sprzedaży firmy w ciągu ostatnich 3 lat (mln PLN):
2015:
2016:
2017:

8.




Wielkość eksportu firmy w ciągu ostatnich 3 lat (mln PLN):
2015:
2016:
2017:

9. Liczba państw, do których firma eksportuje swoje towary/usługi? ________________
10. Prosimy o wymienienie tych krajów:______________
11. W jakiej formie firma prowadzi działalność eksportową? (możliwość zaznaczenia kilku
odpowiedzi):
 eksport (bez formalnej obecności za granicą)
 przedstawiciel handlowy
 placówka zagraniczna, np. oddział
 spółka zależna i joint venture
 prowadzenie działalności
 formy inwestycyjne (np. wspólne przedsięwzięcia z osobami trzecimi z zagranicy)
 produkcja za granicą (bez formalnej obecności za granicą)





holding zagraniczny
e-commerce
inne (jakie?) …………….

12.






Pod jaką marką firma sprzedaje swoje produkty za granicą?
własną
zagraniczną
t0 zależy od kraju
to zależy od produktu
inne___________________

13. Czy firma w swoich działaniach promocyjnych kierowanych na rynki zagraniczne promuje region?
Jeśli tak to w jaki sposób?
____________________________________________________________________
14. Kontakt do osoby wypełniającej zgłoszenie:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
15. Zgody i oświadczenia
Poniższe pola są obowiązkowe, a ich wypełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.




Oświadczam, iż wszystkie informacje podane przeze mnie powyżej są zgodne ze stanem
faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją
konkursu, w tym dla celów dokonania rejestracji, udziału i odbioru nagród, a także dla celów
statystycznych i archiwalnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami konkursu dostępnymi na stronie
http://www.poranny.pl/tag/podlaska-zlota-setka-przedsiebiorstw/ oraz o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Prosimy o
zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu
do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

