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Πρόσκληση
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σας προσκαλεί σε ένα ακόμα
ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές»
με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις του Covid-19, που
θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά στις 17-21 Μαΐου 2021.
Ενδεικτικά, επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο εξαγωγών έχουν αναφέρει τα
παρακάτω:
 «Εξαιρετικό σεμινάριο για μια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να εμβαθύνει τις
γνώσεις της σχετικά με τις εξαγωγές και να ενδυναμώσει τη θέση της στην
παγκόσμια αγορά.», Γ. Μπαντουβάς, Critida SA
 «Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα τόσο πρακτικό σεμινάριο με
παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση της θεωρίας. Εύκολα διακρίνει κανείς
την εμπειρία του εισηγητή. Θα το πρότεινα σε όλα τα στελέχη εξαγωγών.», E.
Σαββίδου, Panidis SA
 «Εξαιρετική παρουσίαση και σεμινάριο. Ο κ. Walden είχε μεγάλη κατανόηση και
διαλευκάναμε πολλά κρίσιμα εμπορικά ζητήματα και πρακτικές, τα οποία μέχρι τότε
ήταν μπερδεμένα στη σκέψη μας. Σας ευχαριστούμε EBRD και κ. Walden.», A.
Κώτσουγλου, ISOPLUS SA
 «Ιδιαίτερα ενημερωτικό σεμινάριο που μας έδωσε βαθύτερη γνώση στις διεθνείς
εξαγωγές και ειδικά στη σωστή χρήση των Incoterms 2020.», Dominik
Brun, Giannikos Winery
 «Μια εξαιρετική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που βοηθά σημαντικά τον
συμμετέχοντα να κατανοήσει βαθιά τις δύσκολες έννοιες, έτσι ώστε να τις
εφαρμόσει με επιτυχία και αμέσως.», Δ. Μποζώνης Οινοποιείο Αρτέμης
Καραμολέγκος
Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal
Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό
συνεργάτη της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε θέματα
εκπαίδευσης.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα
πραγματοποιηθούν ως εξής:
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Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν,
να προγραμματίσουν μία ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για
να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με
ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43
εκατομμυρίων και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για
τις επιχειρήσεις και η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να μας αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 7
Μαΐου 2021 συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής.
Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (Advise for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση
από την Ελληνική Δημοκρατία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Vanessa Stachtou
Analyst, Advice for Small Businesses, Greece
European Bank for Reconstruction and Development
T: +30 2314438541
M: +30 6936146396
e-mail: stachtov@ebrd.com
www.ebrd.com/knowhow/greece
Visit the EBRD Know-How Academy for free of charge online trainings!
www.ebrdknowhowacademy.com
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