Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva

Podnikateľská misia na Kubu
v dňoch 28. apríla až 5. mája 2020.
Počas misie Vám ponúkame možnosť prezentácie Vašej firmy počas plenárneho zasadnutia
s Kubánskou obchodnou komorou v Havane. V druhej časti stretnutia budú rokovania B2B
s potencialnymi obchodnými partnermi a možnosť návštevy partnerských firiem.
Predbežný program:
28.4.2020
Odlet z Viedne
28.4.2020
Prílet do Havany, transfer na hotel, ubytovanie, voľný program
29.4.2020
Rokovania s miestnou komorou, plenárne zasadnutie, B2B rokovania
30.4.2020
Možnosť individuálnych rokovaní s partnermi, prehliadka mesta a blízkeho okolia
1.5.2020
Spoločná účasť v prvomájovom sprievode (dobrovoľne), transfer na Varadero
2.5.- 3.5.2020 Voľný program
4.5.2020
Stretnutie s predstaviteľmi Asociácie MSP v Matanzaso (dobrovoľne)
5.5.2020
Transfer z Varadero na letisko, odlet
Predbežná cena pre účastníka:
Člen SOPK je 2 300 € bez DPH
Cena pre nečlena SOPK je 2 500 € bez DPH.
V cene je zahrnutá spiatočná letenka, ubytovanie (3 x s raňajkami, 4 x all inclusive), organizačné
poplatky partnerskej komore za vyhľadanie partnerov a zorganizovanie rokovaní, lokálna preprava
spoločným autokarom na mieste a organizačné výdaje BRK SOPK.
Veríme, že využijete túto príležitosť na prezentáciu Vašej firmy s možnosťou získania nových
perspektívnych partnerov. Pokiaľ máte otázky neváhajte nás kontaktovať.
Prosíme o zaslanie prihlášky e-mailom na adresu: ivana.kondasova@sopk.sk najneskôr do 14.
februára 2020.
S pozdravom,
Ing. Ivana Kondášová
Vedúca Oddelenia zahraničných vzťahov
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
Tel. : 02/ 48 291 247

Záväzná prihláška
účastníka podnikateľskej misie na Kubu
v dňoch 28.4. – 5.5. 2020

Názov firmy :................................................................................................................
Adresa:..............................................................................http:/www..................................
IČO:.............................................................IČ DPH :...........................................................
Meno účastníka/kov :
1/.......................................................................Funkcia :...................................
2/.......................................................................Funkcia :...................................

Tel.: ..................................

E-mail:.......................................................

Predbežná cena účastníckeho poplatku:
Člen SOPK – 2 300 € bez DPH
Nečlen SOPK – 2 500 € bez DPH

POZOR - Profil firmy prikladáme nižšie:

C O M P A N Y P R O F I L E
for FOREIGN TRADE MISSION – Cuba 2020
Company name:
Company postal
address:
webpage:
Position in the company:

Participant on the
mission
Telephone nr:
E-mail:
Number of employees:

(optional data)

Turnover :

(optional data)

Business activity:
(please describe the
main target of your
business)
We would like to
provide/receive
services:
We would like to import
the following products:
We would like to export
following products:
Export experience to
the following
countries:
Which companies
would you like to meet?

manufacturers
importers

wholesalers
exporters

agents
others

Zaslaním údajov v tomto formulári dáva spoločnosť súhlas Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komore na spracovanie uvedených údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so zaradením údajov do
elektronickej databázy SOPK a poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia
záujem o obchodnú spoluprácu.
Date:

Signature:

