________________________________________________________________________________
Kontaktní centrum pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje Vás srdečně zve
na seminář s názvem

BUSINESS DEN:

SRBSKO

TERMÍN:
MÍSTO:

9. února 2017 (11:00 - 13:30)
budova č. 23, Vavrečkova 5262, zasedací sál ve 4. etáži

PROGRAM:
10:45

Prezence

11:00

Přivítání účastníků, úvodní slova
Zástupce Krajské hospodářské komory Zlínského kraje
Zástupce Zlínského kraje

11:15

Srbsko a jeho ekonomický potenciál
J. E. Vera MAVRIĆ, velvyslankyně Srbské republiky v ČR

11:45

Česko-srbská obchodní spolupráce
Mgr. Martin Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně-ekonomických politik I., Ministersstvo
průmyslu a obchodu ČR

12:00

Obchodní příležitosti a podmínky pro podnikání českých firem v Srbsku
Ing. Jiří Král, Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě

12:30

Pojištění exportu do Srbska
Michal Janků, vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik, EGAP

12:45

Praktické zkušenosti spojené s obchodem a podnikáním v Srbsku
zástupci firem

13:15

Diskuse, občerstvení

________________________________________________________________________________

Cena:
400,- Kč pro členy KHK ZK
700,- Kč pro nečleny (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Úhrada je možná v hotovosti před zahájením akce nebo poukázáním částky na účet KHK ZK
vedený u ČSOB, č. ú.: 2446268/0300, VS: 009022018
Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do 7. 2. 2018 na níže uvedených kontaktech:
Tel.: +420 572 154 554, +420 725 596 631, e-mail: konecna@khkzk.cz
Změna programu vyhrazena
Komu je seminář určen
Seminář je určen firmám, které chtějí rozšířit svoje obchodní aktivity na Balkánském poloostrově.
Výrobky z České republiky mají v Srbsku velmi dobré jméno již z dob bývalé Jugoslávie. Produkty
tradičních českých výrobců se nacházejí v řadě dolů, elektráren, strojírenských podniků i v dopravní
infrastruktuře - zejména v železniční a letecké dopravě.
Pokud zvažujete vytvoření nové výrobní základy nebo je Vaší politikou výroba na místě, neváhejte –
pro Vás se v Srbsku otevírají ohromné možnosti. Levnější a přitom kvalifikovaná pracovní síla, bezcelní
obchod s Ruskou federací, přibližování právního rámce standardům EU, relativní dostupnost, možnost
využití referencí a zkušeností již přítomných českých firem – to vše v současnosti vytváří unikátní
předpoklady pro investice do této ekonomiky.

Perspektivní průmyslové obory
•
•
•
•
•
•

dopravní průmysl a infrastruktura
automobilový průmysl
energetický průmysl
chemický průmysl
stavební a strojírenský průmysl
zemědělství

