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

1. Krajskou exportní konferenci,
která se uskuteční v úterý dne 23. února 2016 od 10.00 do 15.00 hodin v Olomouci,
(Prezence účastníků od 09.30 hodin.),

v NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS HOTEL
Legionářská 1311/21, 779 00 Olomouc

Hlavní témata setkání:








státní nástroje podpory exportu vycházející z Exportní strategie ČR 2012-2020
prvky ekonomické diplomacie
právní aspekty realizace obchodního případu
nástroje exportního financování a pojištění exportu
asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
vystoupení odborníka z praxe (best practices)
prezentace honorárního generálního konzula ČR v Kanadě pana Jerryho Jelínka s názvem „ Exportní příležitosti pro firmy Olomouckého kraje v Kanadě“

Vystoupí zde zástupci ministerstva zahraničních věcí, Rozhodčího soudu ČR, právních kanceláří,
HK ČR, pojišťovacích společností, České exportní banky a dalších významných institucí.
Prominentní řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti
exportu zkušeným exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně získat z existujících
možností podpory exportu.
Akce si klade zvýšený důraz na podporu malých a středních podniků.
Program:
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 13:15

Registrace účastníků
Zahájení a úvodní část konference (zástupci HK ČR a Min. zahraničních věcí)
Best practices - příběh firmy LASKI představí její ředitel Ing. Zdeněk Zapletal
První blok – Modelový exportní příklad
Přestávka
Pokračování prvního bloku - Modelový exportní příklad
Prezentace honorárního generálního konzula ČR v Kanadě pana Jerryho Jelínka
s názvem „Exportní příležitosti pro firmy Olomouckého kraje v Kanadě“
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13:15 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:15

Přestávka
Pokračování prvního bloku - Modelový exportní příklad
Zahájení druhého bloku + náměty ke zlepšení podpory exportu
Ukončení

Součástí Krajské exportní konference bude i speciální část, ve které budete mít 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 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 info@khkok.cz
se jmény účastníků a názvem firmy. Kapacita sálu je omezena.
Účastnický poplatek:
ČLEN HK ČR – 500 Kč s DPH / NEČLEN – 700 Kč s DPH
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