Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí ČR a partnery
Vás srdečně zve na

2. Krajskou exportní konferenci,
která se uskuteční v úterý dne 5. dubna 2016 od 10 hodin do 14.30 hod. v Mladé
Boleslavi
(Prezence účastníků od 09:30 hod.),

v budově ŠKODA Muzeum; Tř. Václava Klementa 294; 293 60 Mladá Boleslav

Hlavní témata setkání:
* aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu
* principy ekonomické diplomacie
* právní aspekty realizace obchodního případu
* nástroje exportního financování a pojištění exportu
* asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
* vystoupení exportéra ze Středočeského kraje (best practices)
Vystoupí zde zástupci HK ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Rozhodčího soudu při
HK ČR a AK ČR, právní kanceláře, pojišťovacích společností, bank a další významných
aktérů v podpoře exportu.
Prominentní řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z
oblasti exportu zkušeným exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně
využít existující možnosti podpory exportu.
Akce klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

Partneři konference:

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Adresa úřadu: Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel. : 326377708, 724 613 952
vesela@komora.cz;

Program:
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:15 Zahájení konference (viceprezident Hospodářské komory ČR Ing. Bořivoj Minář,
ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR Ing.
Miloslav Stašek a předsedkyně KHK Střední Čechy Ing. Ivana Chottová)
10:15 – 11:00 První blok – Modelový exportní případ (1. a 2. fáze)
11:00 – 11:45 Druhý blok – Modelový exportní případ (3. a 4. fáze)
11:45 – 12:00 Přestávka
12:00 – 13:00 Pokračování druhého bloku - Modelový exportní případ (3. a 4. fáze)
13:00 – 13:45 Třetí blok - Modelový exportní příklad (5. Fáze)
13:45 – 14:00 Příběh exportéra (best practices) ………………. představí její ředitel…………………
14:00 – 14:30 Náměty ke zlepšení podpory exportu – otázky & odpovědi.
Součástí Krajské exportní konference bude i speciální část, ve které budete míst možnost vznést
náměty ke zlepšení podpory exportu.
Chceme Vám prostřednictvím špičkových odborníků přinést takové informace, které budete moci
využít pro kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření či zkvalitnění svých exportních aktivit.
Zároveň chceme přispět ke zvyšování povědomí o aktuálních nástrojích podpory exportu, které
Vám mohou pomoci k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na trhy s vyšší finanční
rentabilitou.
Našim cílem je také oslovit tzv. nové exportéry, tedy firmy, které mají zajímavý produkt či službu a o
jejich exportu zatím jen uvažují.
Rozdílem oproti jiným podobným akcím bude kladený důraz na praktičnost, jednotlivá témata budou
demonstrována na modelovém exportním případu - od získání informace do podpisu kontraktu.
Registrace: V případě Vašeho zájmu se prosím zaregistrujte zasláním přihlášky na e-mail:
sekretariat@ohkmb.cz; vesela@komora.cz; sizlingova@komora.cz; ; se jmény účastníků a názvem
firmy.
Kapacita sálu je omezena.
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Adresa úřadu: Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel. : 326377708, 724 613 952
vesela@komora.cz;

Účastnický poplatek: ČLEN HK ČR – 300 Kč vč.DPH / NEČLEN – 500 Kč vč. DPH

Přihláška na 2. Krajskou exportní konferenci, Mladá Boleslav

Název
firmy: .....................................................................................................................................................
..........
Adresa: ..................................................................................................................................................
.....................
Člen / nečlen KHK/OHK ve Středočeském kraji…………………………………...
Jména
účastníků: .............................................................................................................................................
...........
Uhrazená částka: ............................. Číslo
účtu: .......................................................................................................
Tel.: ........................................ Email: ......................................................................................................................
Podpis
objednatele: ....................................................................................................................................
Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na č.ú: 19-5540360237/0100 nejdéle do 4. 4. 2016,
jako variabilní symbol prosím uvádějte svoje IČ.
Přihlášku zašlete v elektronické podobě na e-mail: vesela@komora.cz; případně na adresu
Krajská hospodářská komora kraje StČ, Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Kontaktní osoba: Iva Kolínská, OHK Mladá Boleslav, mobil: 602 162881; Taťána Veselá; mobil:
724 613 952; Vladislava Šizlingová, tel.: 326 377 708; 702 020 489

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Adresa úřadu: Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel. : 326377708, 724 613 952
vesela@komora.cz;

