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H Targi Franczyza Days to wydarzenie, którego ideą jest 

rozwój regionalnego biznesu poprzez  stworzenie      
przestrzeni do rozmów między osobami zainteresowany-
mi założeniem własnej firmy a franczyzodawcami.           
Na Podkarpaciu każdego roku widoczny jest rozwój      
systemów franczyzowych. Różnorodność tych systemów,           
a także przedmiotu działalności oraz specyfiki funkcjo-
nowania wraz ze zróżnicowanymi strategiami wejścia                
i rozwoju rynku to dylematy, przed którymi stoi każdy z 
franczyzobiorców. Dlatego też Targi Franczyza Days to 
idealne miejsce, by przeprowadzić dziesiątki, a nawet 
setki indywidualnych rozmów, dzięki którym potencjalni 
partnerzy biznesowi dowiedzą się najważniejszych 
informacji na temat różnych konceptów. A to wszystko 
pozwoli im na wybranie najlepszego dla nich pomysłu na 
biznes.
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Szukasz partnera biznesowego? Chcesz pokazać swój 

koncept szerszej publiczności? Zapraszamy do G2A 

Arena! To tutaj spotkasz i pozyskasz swoich przyszłych 

franczyzobiorców, dotrzesz do inwestorów, wypromu-

jesz produkt lub usługę oraz nawiążesz cenne relacje biz-

nesowe. Targi Franczyza Days to dwa dni networkingu, 

rozmów i negocjacji w najnowocześniejszym obiekcie 

wystawienniczo-kongresowym na Podkarpaciu.
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Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na biznes? Rozwa-

żasz założenie własnej działalności, ale brakuje ci wiedzy 

i pomysłu? Zapraszamy na Targi Franczyza Days! To tutaj 

znajdziesz idealny pomysł na swój biznes , dowiesz się, 

jaki kapitał musisz posiadać, by zostać franczyzobiorcą 

oraz na jakie wsparcie ze strony franczyzodawcy możesz 

liczyć. Dzięki udziałowi w wydarzeniu porównasz konku-

rencyjne koncepty i wybierzesz najlepszy dla siebie 

pomysł na biznes. Zapraszamy!
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G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to 

przestrzeń otwarta na biznes! Obiekt położony jest  

blisko Rzeszowa – ok. 10 minut od ścisłego centrum stoli-

cy województwa podkarpackiego oraz w sąsiedztwie 

Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”. G2A Arena      

usytuowana jest w pobliżu dwóch ważnych dróg krajo-

wych: DK9 i DK19, drogi ekspresowej S19, a także auto-

strady A4.
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Adam Rybiński
II Project Manager
tel.: 665 329 116
e-mail: adam.rybinski@cwkoperator.pl

Bernadeta Dusznik
I Project Manager
tel.: 723 668 124
e-mail: bernadeta.dusznik@cwkoperator.pl


