
          
  

 

Magyarország Főkonzulátusa, Milánó 
Consolato Generale di Ungheria, Milano 

Ikt.sz.: 270/2019. 

MEGHÍVÓ 
  Nemzetközi délelőtt – Fókuszban az olasz és a német nyelvű piacok 

Tisztelt Vállalkozó! 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel meghívja a Nemzetközi délelőtt című 

rendezvényére, amelyen azon megyei vállalkozások juthatnak aktuális és hasznos információkhoz, amelyek az 

olasz és német nyelvű piacokon való megjelenést tervezik. Azon gazdálkodók számára is ajánljuk az eseményt, 

akik már jelen vannak ezen piacokon, de szeretnének tájékozódni a további terjeszkedési lehetőségekről és az 

azokhoz kapcsolódó formalitásokról. 

IDŐPONT:  2019. április 26. péntek (09:00-11:30) 
HELYSZÍN:  Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Veszprém, Radnóti tér 1.) 

PROGRAM: 

08:30 Érkezés, regisztráció 

09:00 A sikeres piacra lépés kulcsa Németországban és Ausztriában 
Cég- és fióktelep alapítás ügyintézése, külföldi munkavégzés engedélyeztetésének ügyintézése, határon 
átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz és a munkavállalók kiküldetésének hatósági bejelentéséhez kapcsolódó 
tudnivalók 
Előadó: Véha Edit adószakértő, VeTax Adótanácsadó Kft. 

10:00 Hogyan legyünk sikeresek magyarként az olasz piacon? 
Kereskedelmi sajátosságok, tapasztalatok és tanácsok gyakorló és leendő magyar exportőröknek 
Előadó: Szilágyi Melinda, Magyarország külgazdasági attaséja, Milánó 

Mindent a piaci siker felé vezető útról Olaszországban:  
az exportőrtől a disztribútoron át a kereskedelmi ügynök hálózatig 
Előadó: Enrico Seminara, az Olasz Országos Kereskedelmi Ügynökhálózat elnöke 
(tolmácsolás biztosított) 

11:00 Konzultációs lehetőség az olasz piacot bemutató előadókkal  
 

RÉSZVÉTEL: 

▪ A részvétel a rendezett kamarai regisztrációval rendelkező vállalkozások részére ingyenes. 

▪ A jelentkezéshez a kamarai ONLINE JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges legkésőbb 2019. április 18-ig. 

▪ A jelentkezési lap megfelelő rovatában kérjük feltüntetni, hogy igényt tart-e az olasz piaccal kapcsolatos 
egyéni konzultációra. 

▪ További információ: Csitei Tímea, 06-88-814-101, csitei.timea@veszpremikamara.hu 

▪ A rendezvény ideje alatt parkolóhelyet korlátozott számban tudunk biztosítani. 

Várjuk szíves jelentkezését! 

 „A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. április 26-i Nemzetközi délelőtt c. rendezvényén kép- és hangfelvétel készül. A résztvevő a 
rendezvényen való regisztrációjával, részvételével – a kamara honlapján közzétett adatvédelmi tájékoztatás szerint - előzetes és kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendezvényen róla kép- és hangfelvétel készüljön, s ezeket a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 
rendezvényről szóló tájékoztatásaiban, valamint egyéb kiadványaiban és online felületein felhasználja.” 

https://forms.gle/GmsGgLv7tEay1rcdA
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