POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„VYBRANÉ KOMERČNÉ METÓDY A PLATOBNÉ OPERÁCIE
V OBCHODE SO ZAHRANIČÍM“
ktorý sa uskutoční

23. júna (štvrtok) 2016 o 9.00 hod.
Základné údaje:
Organizátor:
Prevádzka:

Forma vzdelávania:
Celkový počet hodín:
Miesto konania:
Možnosti parkovania:
Prezentácia účastníkov:
Prednášajúci lektor:
Cena kurzu:

Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01 Košice
Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Zuzana Dubovecká
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 0903 467 556
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára
4 hodiny (240 minút)
TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice
Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom
TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems –
Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel
Arena
od 8:00 hod. – do 9:00 hod.
Ing. Ľubor Kostelný – profesný životopis
65,00 € s DPH

Cieľová skupina: Seminár je určený pre odbornú klientelu, realizujúcu komerčné, logistické
i platobné operácie so zahraničnými obchodnými partnermi.
Cieľ seminára: Získanie prehľadu o vybraných základných komerčných metódach a súvisiacich
obchodných operáciách v spojitosti s voľbou a použitím vhodných platobných inštrumentov s
cieľom eliminovať inkasné riziká na spracovávaných zahraničných trhoch.
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Program seminára:
A.) KOMERČNÉ METÓDY
1.) Priamy vývoz a dovoz za úplatu
2.) Reexporty
a.) priamy
b.) nepriamy
3.) Kompenzačné obchody a ich formy
4.) Tendrové obchody
a.) dokument "Tender Book" (podrobné podmienky pre ponukové konanie)
b.) cenové alternatívy/ predpísané dodacie parity (INCOTERMS)
c.) špecifiká (garancie, referencie, provízie)
5.) Obchodné zastúpenie v zahraničí a jeho formy
a.) Ad hoc (Provízny list)
b.) nevýhradné
c.) výhradné (modifikácie exkluzivity na zahraničnom trhu)
B.) PLATOBNÉ OPERÁCIE
1.) Nedokumentárne platby
2.) Dokumentárne platby
a.) dokumentárne inkaso
b.) dokumentárny akreditív (L/C)
3.) Úverové platobné podmienky
a.) zabezpečenie vývozného úveru cez potvrdený L/C
b.) poistenie vývozných pohľadávok vs. inkasné riziko
4.) Prepojenie dodacích a platobných podmienok v kontrakte (timing a vecné hľadisko)
Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky do 21.06.2016
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428
• platba v hotovosti na mieste, alebo bankovým prevodom na účet Novitech Partner s.r.o.:
SK2311000000002928906845
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