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

KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI
Datum:

18. října 2018 (prezence od 9:30 hod., program od 10:00 hod.)

Místo:

sál Jana Kašpara, Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 120, 530 02 Pardubice



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, HK ČR
Tomáš Píša, zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR
Dagmar Dvořáková, Senior Expert, Exportní a strukturované financování obchodu, ČSOB
Eva Rudolská, International Corporate Desk Specialist, Business development, ČSOB
Jan Holub, Úvěrový manažer, ČEB
Jan Dubec, ředitel Odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů, 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
Součástí Krajské exportní konference bude i možnost networkingu s přítomnými organizátory (HK ČR, MZV,
KHK) a zástupci partnerů Krajské exportní konference – Československá obchodní banka (ČSOB), Česká
exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).
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 je důraz na praktičnost předaných informací a interaktivnost
samotné konference. Účastníci akce budou mít navíc možnost prostřednictvím pokládání otázek jednotlivým
panelistům přizpůsobit obsah konference svým potřebám, přičemž odpovědi na nejdůležitější otázky si
odnesou s sebou ve formě brožury.



Registrace

Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 12. 10. 2018 zde: horova@khkpce.cz
(kontaktní osoba: Petra Horová)

Účastnický poplatek:
Člen HK ČR: 200,- Kč, Nečlen HK ČR: 500,- Kč (cena je uvedena včetně DPH)
Platba je možná v hotovosti před zahájením akce nebo převedením na číslo účtu 182873848/0300, VS: 1801.
Daňový doklad Vám bude zaslán ihned po skončení akce.

