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Üzleti lehetõségek Montenegróban

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozata szervezésében valósul meg az
„Üzleti lehetõségek Montenegróban” elnevezésû rendezvény április 12-én Budapesten. A program
keretében Veljko Milonjiæ, a Montenegrói Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért és kulturális
együttmûködésért felelõs igazgatója tart elõadást. A rendezvény a montenegrói piac iránt érdeklõdõ
vállalkozások számára nyújt tájékoztatást a montenegrói üzleti környezetrõl, az együttmûködés
fejlesztésének módjairól, a montenegrói befektetési lehetõségekrõl.

MEGHÍVÓ

Üzleti lehetõségek Montenegróban
Idõpont:

 

2019. április 12., péntek, 10.00 óra

Helyszín:

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Bank Center, Platina I. torony, X.em./1026.
Szervezõ:

 

MKIK Nyugat-balkáni Tagozat

 
Jelentkezési határidõ: 2019. április 11., csütörtök, 10.00 óra
Nyelv: magyar, angol
  

 regisztráció  térkép  

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozata szervezésében
megvalósuló „Üzleti lehetõségek Montenegróban” elnevezésû rendezvényre. A program keretében Veljko
Milonjiæ, a Montenegrói Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért és kulturális együttmûködésért felelõs
igazgatója tart elõadást.

A rendezvény a montenegrói piac iránt érdeklõdõ vállalkozások számára nyújt tájékoztatást:

-      a montenegrói üzleti környezetrõl,

-      az együttmûködés fejlesztésének módjairól,

-      a montenegrói befektetési lehetõségekrõl.

 
PROGRAMTERV

Levezetõ elnök: Galambos Attila, elnök, MKIK Nyugat-balkáni Tagozat

 

09.45 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.15 Köszöntõk

Galambos Attila, elnök, MKIK Nyugat-balkáni Tagozat

Õexc. Aleksandar Moštrokol, Montenegró magyarországi nagykövete

(montenegrói – magyar konszekutív tolmácsolással)
10.15 – 10.45 Üzleti környezet és befektetési lehetõségek Montenegróban

Veljko Milonjiæ, igazgató, Gazdaságdiplomáciáért és Kulturális Együttmûködésért Felelõs
Igazgatóság, Montenegrói Külügyminisztérium

 

10.45 – 11.00

(angol nyelven)

Kérdések és válaszok

https://jelentkezes.mkik.hu/node/12866
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Szabads�g+t�r+7,+1054/@47.502807,19.0499137,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc14955980f7:0x1a5b158fde9d1e1b!8m2!3d47.5028034!4d19.0521024


 
Részvétel feltételei

Jelentkezési határidõ: 2019. április 11., csütörtök 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/12866
https://www.facebook.com/Duna�jv�rosi-Kereskedelmi-�s-Iparkamara-125637014749362/?ref=br_rs
http://www.dkik.hu/hu/
mailto:dkik@dkik.hu
mailto:kohalmi@dkik.hu

