A legjobb még mindig az Európai Unió piaca. Lehet, hogy nem is tudsz az
adóelőnyökről?
Irány az Európai Unió piaca!

Váltsunk irányt! De merre?
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Bajok vannak a Brexit és a német gazdaság lassulása miatt? Merre a kiút?

Készüljünk időben az EU új költségvetésének meglepetéseire.

Hol találunk új, nekünk ideális piacokat és körülményeket?

Miről szólunk?

Elbizonytalanodtunk a számunkra legjobb piac gondjai miatt? Ne tegyük!

Az üzleti szektor szereplői számára még mindig magasan a legjobb piacnövelési lehetőség nagy családunkban, az
Európai Unióban van. 400 millió minőségi fogyasztó, tőkeerős befektetők, üzleti biztonságot adó üzleti
partnerek, megrendelők. És még közel is vannak. A magyar gazdaságnak is meghatározó szereplői az európai
befektetők, megrendelőink többsége.

De Németország gazdasága tényleg recesszióban van. Nagy-Britannia szabályozott Brexittel ugyan, de kilép az
Unióból. A húzóágazatok leépítésekbe kezdtek. Lassul a növekedés üteme mindenhol, s ez várhatóan a következő
években is folytatódik. Ráadásul az EU 2021-ben induló költségvetési ciklusában várhatóan kevesebb támogatás
jut a kkv-knak.

Merre mozduljunk? Hol vannak, mely országokban, ágazatokban, piaci terjeszkedésre, piacszerzésre nyerő
lehetőségek? Hová menjünk a kedvezőbb működési, adózási, jogi körülményekért? Sok jó hely van még!

Kinek szólunk?

Sok új irányt, lehetőséget mutatunk be a külpiaci terjeszkedésben gondolkodó kkv-döntéshozóknak. Válasszatok,
merre menjetek a növekedés, fejlődés érdekében.

Kiemelt témák

A 2021-2027-es új EU Költségvetési ciklusban nyerő ágazatok, támogatott területek.
Az exportbővítés lehetőségeiről a hazai kkv-k számára. Javasolt exportirányok. Kelendő áruk és szolgáltatások.
A nemzetközi terjeszkedést szívesen finanszírozó befektetők elvárásai.
Hogyan védjük meg a szellemi tulajdonunkat az Európai Unióban?
Mi lesz a Brexit után? Radikális változásokra készüljünk a brit piacon!
Ausztria, a jó szomszéd csak ránk vár. Új igények, könnyített jogszabályok.
Gazdasági tevékenységek jogi keretei Ausztriában.
Németország még mindig a legjobb! Kitörési irányok!
Magabiztosan az exportpiacokon. Hitel helyett inkább faktoringgal! Biztonságosabb.
Vállalkozás Szlovákiában. Kedvező adózási és szabályozási viszonyok.
Befektetési célterület: Románia. Kedvező adózás?
Próbáljuk ki a szakvásárokat. Kiderül, kell-e a portékánk?
Interaktív Fórum az előadókkal
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Még Earlybird kedvezménnyes regisztráció!
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