SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA ŽILINA
KONTAKTNÉ CENTRUM PRE VÝCHODNÉ TRHY
si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár

ČÍNA - OBCHOD A INVESTÍCIE V PRAXI
*** praktické skúsenosti bývalého diplomata a znalca východných teritórií ***

11. september 2017, pondelok o 10:00 hod.
zasadačka SOPK ŽRK, Hálkova 31, ŽILINA
Cieľom seminára je predstaviť a priblížiť slovenským podnikateľom hospodárske, investičné prostredie Číny,
poskytnúť informácie o potenciálnej ekonomickej spolupráci, najefektívnejšie formy vstupu na trh, investičné
podmienky, špecifiká, možnosť osobne a individuálne prerokovať konkrétne obchodné prípady, prekážky,
problémy, nové možnosti, príležitosti a pod.

PROGRAM:
 Ekonomické a investičné prostredie, hlavné produkty exportu, importu
 Ako nájsť dodávateľa, odberateľa v Číne
 Obchodné zvyklosti v Číne a biznis etiketa
 Mentalita a obchodné správanie čínskych partnerov, ich zvyky a zaužívané vzorce správania
 Preverenie partnera, príprava a realizácia kontraktu, platba za tovar, obchodná cesta
 Aké chyby robia slovenskí podnikatelia a čo im môže pomôcť pri etablovaní sa v Číne
 Najčastejšie podvody, na ktoré sa nechávajú firmy nachytať - ako sa ich vyvarovať
 Diskusia, individuálne riešenie otázok, problémov ...
Prednášajúci: - Mgr. et Bc. Ján Hebnár, MBA
Ján Hebnár je bývalý diplomat, v Číne založil a riadil firmu holdingu HTC. Na základe dlhoročných
skúseností napísal a vydal knihu o Obchode s Čínou.
Účastnícky poplatok: Člen SOPK, SPOK: zdarma
Základný:
15,- EUR s DPH/osoba
V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, lektor, občerstvenie. Registrácia Vašej účasti na seminári bude
akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej prihlášky e-mailom, faxom alebo poštou. Počet účastníkov z jednej
organizácie nie je obmedzený.

Kontakt: SOPK Žilina, Róbert Vydra, T: 041-7235 102, F: 041-7235 653, M: 0949 727 801, zahrza@za.scci.sk

PRIHLÁŠKA
na seminár

ČÍNA - OBCHOD A INVESTÍCIE V PRAXI
11. september 2017, 10:00 hod.
zasadačka SOPK ŽRK, Hálkova 31, ŽILINA

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

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

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

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

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

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

Účastník: (meno, pozícia) ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške .............. EUR prevodom na účet SOPK v Tatra
banke, a. s., č. ú. SK 14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX, VS:110917. Poplatok bude možné uhradiť tiež na
mieste v hotovosti v deň konania seminára.

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

Uzávierka prihlášok: 6.9.2017, po uzávierke možnosť prihlásenia telefonicky.
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 Žilina, Róbert Vydra, T: 041-7235 102, F: 041-7235 653, M: 0949 727 801, zahrza@za.scci.sk

