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

KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI
Datum:

25. září 2018

Místo:

Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 1250/6, 702 00 Ostrava



Hlavní témata setkání

 Identifikace perspektivního trhu a průběh exportní transakce
 Identifikace partnera na cílovém trhu
 Nástroje exportního financování pro daný cílový trh
 Pojištění exportu, nástroje na zajištění exportní transakce
Konference je součástí již třetího ročníku úspěšného projektu Krajských exportních konferencí, který je
spoluorganizován Hospodářskou komorou České republiky a Ministerstvem zahraničí České republiky za
podpory partnerů a na místě koordinován příslušnou Krajskou hospodářskou komorou.
Projekt Krajských exportních konferencí prošel v tomto roce značnou inovací ve snaze vyhovět požadavkům
z řad podnikatelů a zajistit větší interaktivnost samotné akce. Krajská exportní konference bude mít podobu
panelové diskuze tvořené dvěma panely a moderované ředitelem Zahraničního odboru HK ČR Jiřím Hanslem
(podrobnosti k programu níže).
Na Krajské exportní konferenci vystoupí k výše uvedeným tématům prominentní řečníci – zástupci HK ČR,
MZV ČR, Československé obchodní banky (ČSOB), České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a
pojišťovací společnosti (EGAP).
Účastníci konferencí budou mít v rámci programu akce jedinečnou možnost pokládat otázky jednotlivým
panelistům po celou dobu konference, a to nejen přímo, ale také anonymně elektronicky. Každá Krajská
exportní konference tak bude zcela unikátní a na místě dotvářená samotnými účastníky. Během konference
bude také představen ČSOB Trade Club – nová internetová platforma pro české exportéry. Účastníci
konference si budou moci ČSOB Trade Club také na místě vyzkoušet.
Akce klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

Partneři konference:



Program

09:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:10 Úvod a představení panelistů
Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory České republiky
představitel Ministerstva zahraničních věcí České republiky
představitel Československé obchodní banky (ČSOB)
představitel České exportní banky (ČEB)
představitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP)
10:10 – 11:10 I. panel: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ
1) KAM CHCI VYVÁŽET (identifikace trhu)
2) CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce)
3) KOMU CHCI PRODÁVAT (identifikace odběratele)
11:10 – 11:20 Přestávka na kávu, networking
11:20 – 12:20 II. panel: PODMÍNKY PRO EXPORT
1) POKRYTÍ RIZIKA
2) PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ
12:20 – 13:00 Přestávka na oběd, networking
Rezervujte si, prosím, uvedený termín ve svém kalendáři. Doplňující informace k registraci na konferenci Vám
budou zaslány s dostatečným předstihem.

