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Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara

2019. február 27.

 
Magyar-török üzletember-találkozó Budapesten

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Török Tagozata szervezésében kerül sor
magyar–török üzletember találkozóra a Musi Kereskedelmi és Iparkamara üzleti
delegációjának látogatása alkalmából Budapesten március 12-én.

A rendezvény a török piac iránt érdeklõdõ vállalkozások számára nyújt tájékoztatást:
- a musi üzleti lehetõségekrõl,
- az együttmûködés fejlesztésének lehetõségeirõl.

A fórumot követõen kötetlen üzleti megbeszélésre nyílik lehetõség a török cégek képviselõivel, amely
kiváló lehetõséget kínál sikeres jövõbeli üzletek megalapozására. Az üzleti megbeszéléseket ágazatok
szerint csoportosítva szervezzük meg, ezért idõpontot foglalni a török cégekhez nem szükséges. A
török cégek listáját mellékelten küldjük.

PROGRAMTERV

Levezetõ elnök: Rév András, elnök, MKIK Magyar-Török Tagozat

09.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.05 Köszöntõ

Rév András, elnök, MKIK Magyar-Török Tagozat
10.05 – 10.10 Magyarország üzleti környezetét bemutató film vetítése
 

10.10 – 10.30

 

 

10.30 – 12.00

 

Mus üzleti lehetõségeinek bemutatása

a Musi Kereskedelmi és Iparkamara képviselõje

 

Kötetlen üzleti megbeszélés a musi cégek képviselõivel

 

 
Részvétel feltételei

Jelentkezési határidõ: 2019. március 12., kedd 10.00 óra

A férõhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében fogadjuk el.
Egy vállalkozás képviseletében maximum 2 fõ vehet részt az eseményen.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de elõzetes online regisztrációhoz kötött.

Az eseményre csak azon vállalkozások jelentkezését tudjuk elfogadni, amelyek a kamarai regisztrációs
kötelezettségüknek eleget tettek, vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai.

 
 regisztráció

.

Keresse fel a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldalát!
Közösségben az Ön vállalkozása sikeréért!

 
 

Dunaújv árosi Kereskedelmi és
Iparkamara
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
w w w .dkik.hu, 25/502-060, dkik@dkik.hu

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara hírlevele, melyet kamaránk tagjai kapnak,
és akik feliratkoztak hírlevelünkre, illetve akik a regisztráció során jelezték ez iránti
igényüket. Levelezési listánkat semmilyen célra nem adjuk át harmadik személynek!
Amennyiben Ön szándéka ellenére szerepel címlistánkon, kérjük, jelezze leiratkozási
szándékát!

 

https://jelentkezes.mkik.hu/node/12495
https://www.facebook.com/Duna%C3%BAjv%C3%A1rosi-Kereskedelmi-%C3%A9s-Iparkamara-125637014749362/?ref=br_rs
http://www.dkik.hu/hu/
mailto:dkik@dkik.hu
mailto:kohalmi@dkik.hu

