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Export Nap a székesfehérvári Gazdaság Házában

A nemzetközi piacra lépés folyamatában több döntési pont van, ami kapcsán
folyamatosan adódik feladat, tennivaló. Nincsenek beállt piacok, így állandó
alkalmazkodásra van szükség. Információs napot tartanak a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamaránál együttmûködõ partnerükkel közösen, mely
programra összegyûjtötték azokat a hasznos gondolatokat, amelyek segíthetnek
abban, hogy a vállalkozások külpiacra lépése sikeres legyen. Információt és
üzletfejlesztést kínálnak 2019. április 26-án, pénteken 9.30 órától az  EXPORT Nap
keretében.

Helyszín: Székesfehérvár, Gazdaság Háza, Hosszúsétatér 4-6.

Bemutatják:

    milyen források segítségével finanszírozható a piacra lépés,
    az újszerû üzleti információ-szerzési lehetõségeket,
    a kapcsolatépítési, együttmûködési és projekt partnerségi lehetõségeket,
    milyen hatékony partnerkeresési formák vannak,
    beszállítóvá válás támogatási formáit,
    a sikeres külpiacra lépés lehetõségeit.

Fõ témakörök: szerb export piacok, üzleti kapcsolatépítési, együttmûködési és projekt
partnerségi lehetõségek, célravezetõ partnerkeresési formák, hatékony exportfinanszírozási
formák, világbanki projektek, egyéb exportfejlesztési lehetõségek, módszerek, beszállítóvá
válás támogatása.

Kiket érint a program?

a  külpiacra lépõ, illetve a már ott mûködõ vállalkozásokat
beszállítói lehetõségeket keresõ vállalkozások
start-up vállalkozásokat

A rendezvényen résztvevõk üzleti együttmûködési szándékuk megadásával, amennyiben
igénylik a workshop  végén pendrive-on konkrét üzleti ajánlatokat tartalmazó listát kapnak. 

Részvételi feltételek: A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de feltétele az elõzetes
regisztráció. Jelentkezés: a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján online
ezen a linken.  Információ: Buda Csilla irodavezetõ, csilla.buda@fmkik.hu és Kész Ákos
Tamás tanácsadó, akos.tamas.kesz@fmkik.hu

Tisztelettel várjuk Önt és a témában érintett munkatársait a rendezvényen.

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!
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