SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA ŽILINA
v spolupráci s

VEĽVYSLANECTVOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KODANI
si Vás dovoľujú pozvať na

KONZULTAČNÝ DEŇ S EKONOMICKO-OBCHODNÝM
RADCOM VEĽVYSLANECTVA SR V DÁNSKU
DANIELA BEZÁKOVÁ - EKONOMICKO-OBCHODNÝ DIPLOMAT SR V DÁNSKU

*** individuálne konzultácie, hospodárske informácie, atď. ***

28. jún 2016, utorok o 9:30 hod.
zasadačka SOPK ŽRK, Hálkova 31, ŽILINA
Cieľom konzultácií je predstaviť a priblížiť slovenským podnikateľom hospodárske, podnikateľské prostredie
Dánskeho kráľovstva, poskytnúť informácie o potenciálnej ekonomickej spolupráci, najefektívnejšie formy
vstupu na trh, investičné podmienky, špecifiká, možnosť osobne a individuálne prerokovať konkrétne
obchodné prípady, prekážky, problémy na osvedčenom a dostupnom trhu, nové možnosti a príležitosti,
poskytnúť asistenciu, pomoc pri prieniku na dánsky trh, pootvoriť dvere ku kooperácii, atď.
Tematické zameranie:
- Možnosti prieniku na trh Dánska, uplatnenie slovenských produktov a služieb.
- Zlepšenie exportnej schopnosti SR v Dánsku.
- Ekonomické a investičné prostredie, daňový systém.
- Hlavné komodity exportu, importu.
- Potenciál obchodnej spolupráce so SR, perspektívne oblasti podnikania.
- Obchodno-ekonomické príležitosti v Dánsku, tendre, perspektívne a rozvíjajúce sa odvetvia.
- Vytipovanie prekážok v podnikaní, zistenie konkrétnych požiadaviek slovenských firiem.
- Tipy na perspektívne výstavy v Dánsku.
- Aktívny a pasívny cestovný ruch, možnosti, turistika.
- Individuálne prípady, konzultácie.
Program:
09:30 - 09:35 Privítanie, otvorenie
09:35 - 10:30 Spoločná prezentačná časť
- základné informácie o dánskom trhu, možnosti exportu, importu a pod.
od 10:30 INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE S OBCHODNÝM RADCOM
Každý účastník obdrží: 1. Ekonomická informácia o Dánsku
2. Nástenný kalendár 2016
Organizačný poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, SŽK, ZPS: ZDARMA (zľava)
Základný poplatok (nečlen): 10,- EUR s DPH
Kontakt: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, T: 041-7235 102, F: 041-7235 653, zahrza@za.scci.sk

PRIHLÁŠKA

KONZULTAČNÝ DEŇ S EKONOMICKO-OBCHODNÝM
RADCOM VEĽVYSLANECTVA SR V DÁNSKU
*** individuálne konzultácie, hospodárske informácie, atď. ***
28. jún 2016, 9:30 hod.
zasadačka SOPK ŽRK, Hálkova 31, ŽILINA

Názov organizácie: ................................................................................................................................................

Adresa: ..................................................................................................................................................................

T: .............................................................................

F: .....................................................................................

Mobil: .....................................................................

E: .....................................................................................

Účastník: (meno, pozícia) ...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
*Ak máte konkrétne otázky, námety, ktoré chcete prerokovať prosím napíšte, budú radcovi zaslané
vopred:

Dátum: ................................................

Uzávierka prihlášok: 17.6.2016, po uzávierke možnosť prihlásenia telefonicky.
Potvrdzujem účasť na konzultačnom dni a úhradu účastníckeho poplatku vo výške ..............,- EUR prevodom na účet
SOPK v Tatra banke, a.s., č. ú. SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX, VS: 280616.
Poplatok bude možné uhradiť tiež na mieste v hotovosti v deň konania konzultačného dňa.

Vyplnenú prihlášku zašlite prosím na adresu zahrza@za.scci.sk, faxom na č. 041-7235 653 alebo poštou na
SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina.
Kontakt: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653, zahrza@za.scci.sk

