REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BRNO

„Jak vstoupit a fungovat na ruském b2b trhu průmyslového zboží”
Termín: 2. 3. 2022, 10:00 – 12:00

Místo: RHK Brno, Výstaviště 569/3, 603 00 Brno

Ve spolupráci se společností GDI Technology s.r.o., která dodává do Ruska průmyslové technické výrobky z
České republiky (za posledních 5 let např. zorganizovala dodávky do Ruské federace v objemu přes 300 mil.
Kč) Vás zveme na seminář, který se bude zabývat hlavními praktickými mechanismy fungování na ruském
trhu průmyslového zboží a pomůže Vám získat ucelené znalosti o tom, jak začít působit v RF.
Akce je určena pro malé i velké průmyslové firmy z ČR, které plánují expanzi na ruský trh.
Díky účasti ZDARMA získáte informace:
1. Jak studovat poptávku po produktech v Ruské federaci
2. Jak najít v RF potenciální klienty
3. Jak provést v RF analýzu konkurence
4. Jak prověřit spolehlivost ruské protistrany
5. Přehled významných ruských průmyslových veletrhů a výstav
6. Reálné příklady malých evropských podniků vstupujících na trh Gazpromu a Rosněfti
Obsah:
1. Analýza trhu
• Funkce studování poptávky po produktech v RF prostřednictvím reklamních nástrojů vyhledávače Yandex
• Vyhledávání klientů prostřednictvím specializovaných databází
• Vlastnosti vytvoření systému internetového marketingu pro ruský trh
2. Zásady organizace zadávacích řízení pro velké korporátní zákazníky - státní podniky
• Základní zákonné požadavky, v rámci kterých se uskutečňuje spolupráce s dodavateli
• Přehled výběrových míst podle odvětví
• Globální tržní trendy, které mohou vytvořit výhodu pro zahraniční dodavatele
3. Konkurenční analýza
• Jak najít své konkurenty a studovat jejich obchodní aktivity
4. Kontrola pracovních omezení s ohledem na současné sankce
5. Popis konkrétních případů přivedení evropských výrobců na ruský trh.
Registrační on-line formulář https://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: J. Šindelková, tel: 532 194 922, sindelkova@rhkbrno.cz

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME grantovou smlouvou číslo 879523 a
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

een.ec.europa.eu

