Vannak még kedvező adózású országok az EU-ban. Irány az Európai Unió!
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.
Mi lesz a Brexit után? Radikális változásokra készüljünk a brit piacon!
Németország még mindig a legjobb! Kitörési irányok!
Ausztria, a jó szomszéd csak ránk vár. Új igények, könnyített jogszabályok.
Próbáljuk ki a szakvásárokat. Kiderül, kell-e a portékánk?
Európai Zöld megállapodás. Hatalmas uniós pénzek a körforgásos gazdaságra áttéréshez.
Ma még felvehető EU-támogatások. Mire, mennyi, milyen feltételekkel?
Gyors és olcsó exportfejlesztési források.
Vannak még adóparadicsomok az EU-ban. Hol? Milyen előnyökkel?
Keressük a kedvezőbb adó- és szabályozási viszonyokkal rendelkező országokat! Szlovákia, Csehország,
Románia.
Nézzük az webáruházak szemszögéből az EU-kereskedelmet! Jogos aggodalmak és felkészülés. Mit tehetnek a
kicsik?
Honnan jön manapság az európai befektető? Mi érdekli leginkább?
Mely országokban találjuk a cégalapításra legjobb szabályozási környezetet?
Mit szeretnek finanszírozni a bankok 2020-ban?
A hungaricumok, a kézművesség, és az egyedi termékek leghálásabb felvevő országai.
Melyik országban van még megfizethető és jó munkaerő?

Felkért előadók

Heindrich Balázs vezérigazgató, HEPA, Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó Kft., Gyévai Zoltán tudósító,
Bruxinfo, Horgos Lénárd partner, üzletágvezető, Gowth financing / M&A, Absolvo, Janok Júlia Mark Plus, Szlovákia,
Dr. Magas István az MTA doktora, Budapesti Corvinus Egyetem, Dr. Palkovits Barbara manager, PWC
Magyarország, Pál Antal Ildikó, Románia, Szabó István Attila vezérigazgató-helyettes, EXIM, Tomasz
Kristóf Tomasz Consulting GmbH, Dr. Tefner Nóra Borbála külgazdasági attasé, Magyarország Bécsi
Nagykövetsége, és még sokan mások…

Earlybird kedvezménnyel indulunk!

A konferencia részletes programja és regisztráció

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

