ПОКАНА
Център Enterprise Europe Network
към Търговско-промишлена палата Враца
Ви кани да вземете участие в Семинар на тема
„Възможности за бизнес с Китай“

Събитието ще се проведе на 17 май 2016 г., вторник, от 9.00 – 11.00
часа в конферентната зала на Търговско-промишлената палата във
Враца, пл. Христо Ботев, Дом на културата, ет. 2.

В събитието ще вземе участие Г-жа Людмила Хиклова, експерт към
Европейски център за МСП Китай, която ще представи основните
правни аспекти, които българските МСП трябва да знаят, когато
правят бизнес с / в Китай и ще представи актуализации на
трансграничните разпоредби за електронна търговия с Китай.
09.00 – 09.30

Регистрация

09.30 – 10.10

Готови ли сме за Китай? Какво знаем за китайските
бизнес партньори?

10.10 – 10.20

Дискусия

10.20 – 10.30

Кафе пауза

10.30 – 10.50

Договори с Китай

10.50 – 11.00

Дискусия

Лектор
Людмила Хиклова предоставя съвети относно правната
рамка и особеностите при навлизането на пазара в
Китай с инвестиционни и експортни проекти. Тя е
работила в мултинационални компании, международни
организации, проекти в държавния сектор повече от 17
години.
Людмила Хиклова е управлявала Правния отдел в
голяма частна финансова група (PPF Group и Home Credit Китай) в
Китай. От 2012 година досега тя е юридически съветник към
Европейския център за МСП в Китай.
Европейски център за МСП, Китай
Европейският център за МСП е инициатива, съфинансирана от ЕС,
която подпомага малките и средни предприятия да развиват бизнес в
Китай. Позициониран в Пекин, центърът предоставя практическа
информация, съвети и обучения в сферата на бизнес развитието,
правните въпроси, стандарти и управление на човешките ресурси за
улесняване на европейските МСП да навлязат на китайския пазар.
Центърът също служи за платформа за улесняване координирането
между страните членки и доставчиците на услуги за МСП от
европейския публичен и частен център.
Работен език – английски, с осигурен симултанен превод на
български език.
Молим Ви да потвърдите участието си на тел: 092/ 660271 / 660273,
факс 092/626308 или по и-мейл cci-vr@online.bg /
een.vratsa@gmail.com до 13 май 2016г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

