
V A R S Ó V I A ,  2 1  D E  J U N H O
D E  2 0 2 3

Workshop Imobiliário para:

&

"Live in Portugal"

Intercâmbio entre Agências Imobiliárias Portuguesas 
e Polacas. 

Cooperação bilateral entre empresas presentes nos 
mercados Polaco e Português. 



acesso ao quinto maior mercado da UE, onde
a riqueza da sociedade está a aumentar
estabelecer contactos b2b com agências
imobiliárias e corretores polacos que lhe
permitirão expandir a carteira de clientes
alcançar agências na Polónia que estão a
procurar ativamente propriedades
imobiliárias em países europeus quentes
ultrapassar concorrentes de Espanha, Itália,
França, etc. que  também estão a atrair
polacos
chamada de grupo preparatória sobre as
especificidades do mercado imobiliário
polaco com um especialista qualificado
(antes do evento)

BENEFÍCIOS

VISÃO DO MERCADO

PARA QUEM?

NÓS GARANTIMOS:

SOBRE O WORKSHOP

Fornecer uma plataforma para as imobiliárias
portuguesas mostrarem as suas propriedades
e serviços às imobiliárias na Polónia, bem
como a alguns clientes individuais (fórmula
B2B e B2C).

a situação incerta além da fronteira
oriental
o aumento dinâmico dos preços
imobiliários na Polónia
inflação desenfreada
número crescente de indivíduos de alto
património líquido

Os polacos investem as suas economias em
imóveis no exterior devido a:

Assim, os polacos juntaram-se ao grupo das
nações mais ativas na compra de
apartamentos e moradias nos países do sul
da Europa.

Mediadores do Mercado Imobiliário
provenientes de Portugal inteiro

Temos o prazer de o convidar a participar num workshop organizado pela Câmara de
Comércio Polónia-Portugal PPCC e pela Associação dos Profissionais e Empresas Imobiliárias
de Portugal (A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal,
APEMIP) no dia 21 de junho de 2023 em Varsóvia. 

OBJETIVO

Logotipo e informações da
empresa em materiais

promocionais e apresentação

Mesa Individual com
nome da empresa

Jantar para todos os
participantes

Participação de agências
imobiliárias polacas

B2B & B2C
Networking

2 dias de acomodação
num hotel de 5 estrelas

(local) 



INFORMAÇÃO IMPORTANTEREGISTO E PAGAMENTOS

AGENDA:

INFORMAÇÕES CONTACTO

CUSTO TOTAL

Para se inscrever no workshop, por favor 

preencha o formulário disponível aqui.
As inscrições terminam a 14 de Março de 

2023 e só serão válidas após o pagamento da
taxa de participação.

Jantar para os participantes (expositores e convidados)

O preço inclui 2 noites no Hotel Regent
com pequeno-almoço
O preço não inclui: bilhetes para voos de
e para Varsóvia

ACOMODAÇÃO

Câmara de Comércio Polónia-Portugal
Puławska 14, 02-512 Varsóvia  info@ppcc.pl  +48 22 400 76 60 

www.ppcc.pl 

Registo dos participantes 

Workshop do mercado imobiliário

Fim do evento

16:30
17:00
20:00
22:00

1250 Euros - Associados
1400 Euros - Não Associados

Anita Siemińska-Jarosiewicz,
Membership & Project Manager,
Câmara de Comércio Polónia-Portugal
/ as@ppcc.pl / +48 609 326 043
Elżbieta Jura, Deputy Manager, Câmara
de Comércio Polónia-Portugal /
ej@ppcc.pl / +48 605 555 666

Para mais informações, por favor
contactem com:

Hotel Regent

https://forms.gle/J1MscMZzQPabYMk97
mailto:sk@ppcc.pl
mailto:ej@ppcc.pl
https://goo.gl/maps/tFVsCuuXnenL6ChL6

