Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora

Bratislavská regionálna komora SOPK

Pozvánka
Konzultačný deň Česká republika
o možnostiach obchodnej spolupráce
kód akcie 22012019
Dátum konania:

22. januára 2019 od 10.00 hod

(presný čas konzultácie cca 30 minút pre každú firmu bude oznámený vopred )

Miesto konania:

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
(zasadacia miestnosť )

Predmet konzultácií:

Individuálne poradenstvo s pani Dagmar Urbanovou,
obchodnou radkyňou na Veľvyslanectve SR v Prahe
- o možnostiach vstupu na český trh
- možnosti presadenia sa a odporúčania pri
kontaktovaní potenciálnych partnerov
- konkrétny postup pri exporte do ČR
- odpovede na vopred zaslané otázky

Organizačný poplatok:

Člen SOPK

35 € + DPH = 42 €

Nečlen SOPK

45 € + DPH = 54 €

Termín zaslania prihlášky a otázok :
Kontakt:

11.01.2019

Ing.Vladislav Oros
tel: 02/4829 1534
email: vladislav.oros@sopk.sk

Elektronická prihláška

Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora

Bratislavská regionálna komora SOPK

Záväzná prihláška
Konzultačný deň Česká republika - 22. januára 2019
Miesto konania:

Bratislavská regionálna komora SOPK, zasadacia miestnosť, Jašíkova 6,
826 73 Bratislava

Názov firmy:

www.

Adresa:
IČO:

tel:
IČ DPH:.

mobil :
Platný člen SOPK:

áno

nie

Bankové spojenie (číslo účtu, kód a názov banky) :
Meno a funkcia účastníka konzultácie :

Email :

Okruh podnikateľskej činnosti:
………………………………………………………………………………………………..............
Záujem o vývoz nasledujúcich tovarov a služieb do ČR:
……………………………………………………………………………………………………......
..............................................................................................................................................................
Konkrétne otázky :
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
Dátum :

Organizačný poplatok na firmu:

Pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu firmy
Člen SOPK 35 € + DPH = 42 €
Nečlen SOPK 45 € + DPH = 54 €

Organizačný poplatok prosíme poukázať vopred na náš účet vo VÚB: IBAN SK 49 0200 0000 0000
36733062 a uviesť Variabilný symbol: 22012019 a názov Vašej firmy.
Faktúru ako daňový doklad potvrdzujúci uskutočnenú platbu Vám pošleme poštou.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním
mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej SOPK). Tieto údaje môžu byť
spracované výlučne pre účely aktivít realizovaných prostredníctvom SOPK. Zároveň súhlasím so zaradením spoločnosti do databázy BRK SOPK
a zasielaním informácii o aktivitách komory.

