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Selyemút az üzleti sikerekhez
Több száz kínai kiállító, partneri együttműködést kínál
Interjú Tóth Sándorral, a China Smart Expo
marketing igazgatójával
Kinek érdemes ellátogatni a China Smart Expo-ra?
Minden hazai vállalkozónak, aki szeretné fellendíteni az üzletét. Kína a világ
legdinamikusabban fejlődő gazdasága, most mindenki előtt itt a lehetőség, hogy
részesedjen a sikereiből.
Milyen cégekkel találkozhatunk a kiállításon?
Több mint 200 kínai cég képviselteti magát, 13 különféle iparágban. Közel 30 000
terméket mutatnak be, így minden hazai kereskedő és forgalmazó könnyen megtalálhatja
a számítását. Ezek a cégek a kínai állam által szavatolt minősítéssel rendelkeznek és
garantáltan első osztályú termékeket forgalmaznak.
Van lehetőség akár azonnali üzletkötésre is?
Ez az Expo elsődleges célja. A regisztrált látogatók előre lefoglalhatnak tárgyalási
időpontokat, így akár több szerződést is előkészíthetnek vagy megköthetnek a helyszínen.
A kiállítás kapcsán, helyben létrejött szerződéseket többféle kedvezménnyel is támogatjuk.
Konkrét anyagi kedvezményekről vagy ingyenes szolgáltatásokról van szó?
Is-is. Átvállaljuk például az első Kínából érkező szállítmány első konténerének fuvardíját.
Továbbá egy teljes évre ingyenes bemutatótermet bocsátunk a hazai vállalkozó
rendelkezésére Budapesten, a China Mart Project Centerben. Itt professzionális
környezetben mutathatja be a Kínából importált termékeit partnereinek. Tehát jóval
könnyebben lehet egy minőségi kínai márka kizárólagos hazai vagy akár európai
forgalmazója. De minden, nálunk szerződést kötött vállalkozót segítünk a vámkezelés, a
szállítás, a logisztika területén, gyakran az adminisztráció gondját is levesszük a vállukról.
Apropó, adminisztráció. Hogyan lehet regisztrálni a kiállításra?
A www.chinasmartexpo.com webcímen. Ezután pedig mindenkit várunk szeretettel június
13. és 15. között a China Smart Expo-n Budapesten, a Szentmihályi út 171. szám alatt.
Mert többé már nem kell Kínáig utazni egy kivételes üzleti lehetőségért!
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A kiállítás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció az alábbi linken érhető el:
http://www.chinasmartexpo.com/registration.php
Foglaljon mielőbb tárgyalási időpontot, hogy ingyenesen tudjunk kínai tolmácsot biztosítani
az Önök részére!
Részletesebben is tájékozódhatnak az China Smart Expo nyújtotta üzleti előnyökről:
https://www.youtube.com/c/chinasmartexpo
További információ:
www.chinasmartexpo.com
+36 1 414 72 88
info@chinasmartexpo.com

MEGHÍVÓ Megyei Építőipari Fórumra
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Szlovák
Üzleti és Tájékoztatási Központ
„Hogyan építkezzünk, az építési törvény módosításait figyelembe véve, jogszerűen?”
című Megyei Építőipari Fórumára

Időpont:

2016. június 15. 10:00 óra

Helyszín:

2045 Törökbálint Kazinczy u. 124.
(GPS koordináta: 47.446941,18.895429)

Tervezett program:
9:00 10:00

Regisztráció
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10:00 10:10

10:10 11:10

Meghívottak köszöntése
Dr. Vincze Gábor – Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi
és Iparkamara főtitkár
Egyeztetés alatt!!!
Az építési törvény módosításai, jogalkotói szemmel
Előadó: Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár

11:10 12:00

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkája a gyakorlatban, esettanulmányok az építőipari vitarendezésben
Előadó: Csermely Gábor – TSZSZ vezető helyettes

12:00 13:00

EBÉD

13:00 –
14:00

27% vagy 5% - Mikor számlázható 5% - os ÁFA –val a lakóingatlan-értékesítés?
Előadó: dr. Lambertus József főosztályvezető (Pest Megyei NAV kirendeltség)

14:00 –
15:00

Építési jogi változások megjelenése a gyakorlatban - Hogyan építkezzünk? 2015 – 2016
Előadó: Koji László ÉVOSZ elnök

A Fórumon a részvétel ingyenes, de tekintettel a rendezvényhelyszín befogadóképességére regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk fogadni!
Regisztrálni a jelentkezési adatlap kitöltésével lehet:
http://jelentkezes.pmkik.hu/2016/06/epitoipari-forum
A rendezvénnyel kapcsolatos információk: Mihók Viktória (+36-70-339-99-40)
A program változtatás jogát a szervezők fenntartják!
Budapest, 2016. május 30.
Tisztelettel:
dr. Vincze Gábor s.k.
PMKIK főtitkára
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EU-pályázatok Fóruma
Szakmai konzultáció
Folyamatosan jelennek meg új pályázati kiírások, s most jön még a java. A kormány nyáron
is erős tempót diktál a fejlesztésben gondolkodó, pályázni akaró cégek, gazdák és önkormányzatok számára. Készen áll a kombinált finanszírozást igénylő pályázatok finanszírozási infrastruktúrája is. Már nem csak vissza nem térítendő támogatásokat, hanem visszatérítendőket is meg lehet hirdetni.
Figyelje és kövesse együtt szakértő előadóinkkal a már megjelent és a közeljövőben kiírandó pályázatokat, s kérje szakmai segítségüket az ön cégének leginkább megfelelő kiválasztásához és az eredményes pályázathoz!
Szakmai konzultáció kkv-knak, agrárvállalkozásoknak, önkormányzatoknak
Időpont: 2016. június 22 (szerda) 10.00−16.00
Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont, Szentmihályi út 171. 3.
emelet
Regisztráció és a programokról bővebb információ az alábbi oldalon található:
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/eu-palyazatok-foruma-3/
További felvilágosítás és információ:
Tel. : (1) 239 - 9597, E-mail: konferencia@piacesprofit.hu

Jelenjen meg, mutassa be termékeit, szolgáltatásait a TisztaShow-n!
Az idei év legnagyobb szakmai eseménye a takarításban érdekelt szolgáltatók, gyártók és
forgalmazók érdekképviseletét ellátó Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ)
által szervezett, október 21-22-i
Tisztítás-technológiai Szakkiállítás és
Vásár lesz. A kétnapos rendezvényen végre reflektorfénybe kerülhet a takarító szakma.
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Sokszor még a megrendelők sincsenek tisztában azzal, mitől más egy professzionális
takarítógép, mint amit a lakosság használ. A háziasszonyok sem feltétlenül követik a
trendeket, így nem értesülnek a korszerű, hatékony és környezetbarát megoldásokról. A
TisztaShow ezért egy egyedülálló lehetőség a szakmának: megmutathatjuk, milyen
megoldásokat kínálunk a 21. században egy-egy problémára, adott felületre. Ezáltal
segíthetjük a megrendelőket, és a lakosságot egyaránt. Egy helyen lesz látható, milyen
újdonságok, technológiai újítások vannak, amelyekről esetleg a szakmabelieken kívül
még senki nem hallott. A minőségi takarítás ugyanis kivitelezhetetlen a megfelelő és
korszerű technológia nélkül.
Tudjuk, hogy a takarítási piac nagy változások előtt áll. Ebben része lehet a gyártóknak,
forgalmazóknak, szolgáltatóknak egyaránt, de csak akkor, ha összefogunk és közösen
állunk ki. Ne maradjon ki Ön sem!
Ahhoz, hogy a szakma felelősen, tudatosan vállalja önmagát, segíthet a TisztaShow
kiállítás, valamint a köré épülő szakmai programok. Láthatnak olyan termékeket és
szolgáltatásokat a bemutatókon, amikkel újragondolhatják a szakmaibeliek is a szolgáltatási
palettájukat.
Az eddig nagy sikernek örvendő MATISZ szakmai konferencia pedig idén szintén a
TisztaShow-n kap helyet, ahol teret és időt biztosítunk a szakmai kérdések megvitatására,
valamint olyan előadások lesznek, melyek segítenek a cégvezetőknek a stratégiájukon
változtatni. Az előadók beszélni fognak a megrendelői oldal elvárásairól is.
Információ: Kiss Judit
kiss.judit@matisz.org

MATISZ

titkár,

telefon:

+36

20 424

1343,

e-mail:

További részletek a www.tisztashow.hu oldalon.
Csatlakozzon Ön is kiállítóként a TisztaShow-hoz, várjuk a jelentkezéseket, még
vannak kiadó helyek!
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása
számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.
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Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit
tanácsadónknak:
Dankó Tibor
Tel: 20/947-4282
e-mail: iwt@t-online.hu

A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy
körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb
módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért,
teljeskörűségéért és valóságtartalmáért.
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen.
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt
is jelezze felénk!
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és
kedvét lelte Hírlevelünkben.
VOSZ
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Tel.: +361-4142181, -82
Fax:+361-4142180
e-mail: center@vosz.hu
www.vosz.hu
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