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Obchodujeme s Holandskom

Dátum: štvrtok, 10. jún 2021
Miesto: Zoom, 10.00 hod.
Kontakt:
E:michaela.slimakova@sario.sk [1], T: +421 910 828 278
SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Haagu pripravuje teritoriálne zameraný webinár
venovaný Holandsku.
Či už skúsenosti s touto krajinou máte alebo nie, webinár vám poskytne zaujímavé informácie priamo
z prvej ruky cez rečníkov, ktorí dlhé roky pôsobia v tejto krajine.
Počas podujatia sa zoznámite s holandským trhom, jeho špecifikami aj podobnosťami s tým
slovenským. Získate cenné rady a typy ako na trhu preraziť, na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť.
Všetky témy sa budú rozoberať z pohľadu a cez skúsenosti slovenského podnikateľa pôsobiaceho
v Holandsku, Honorárnej konzulky s dlhoročnými skúsenosťami s ekonomickou diplomaciou, a aj z
'domáceho' pohľadu zástupcu Holandskej obchodnej komory.
PREDBEŽNÝ PROGRAM
10.00 Otvorenie webinára
E. Zorád — Riaditeľ odboru zahraničného obchodu SARIO
10.10 Prezentácia aktivít honorárnej konzulky SR v Holandsku v oblasti ekonomickej diplomacie
a podnikateľského prostredia severného Holandska
Denisa Kasová — honorárna konzulka SR v Holandsku, podnikateľka s 20-ročnými
skúsenosťami v Holandsku, riaditeľka Economic and Innovation Board Northern Netherlands,
členka viacerých dozorných rád
10.20 Prezentácia holandskej obchodnej komory a holandského podnikateľského prostredia
z pohľadu holandského úradu
Jan Pieter Amse — Poradca v oblasti podpory podnikov v holandskej obchodnej komore (KVK)
a kontaktná osoba pre Enterprise Europe Network

Strana 1 z 2

Obchodujeme s Holandskom
Zverejnené na SARIO, Slovak Investment and Trade Development Agency (https://www.sario.sk)
10.30 Prezentácia spoločnosti AXS Capital Markets a Cyan Reef a holandského podnikateľského
prostredia z pohľadu podnikateľa zo Slovenska
Vlado Kysucky — Profesor financií na Audencia Business School, Nantes, Shenzhen Audencia
Business School, spoločník firmy AXS Capital Markets a zakladateľ platformy Cyan Reef
10.40 Q&A
Pracovný jazyk: anglický
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu, máte možnosť prihlásiť sa na individuálne konzultácie s jedným z našich spíkrov,
cez registračný formulár [2] (možnosť zakliknúť záujem a výber spíkra nájdete priamo
v registračnom formulári).
Možnosť plánovania si individuálnych konzultácii bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacity
rečníkov. Konzultácie budú plánované na individuálnej báze a budú vedené v slovenskom jazyku,
počet B2B s jednotlivými spíkrami je obmedzený na 6 stretnutí. Konzultácie budú plánované na
individuálnej báze a budú vedené v slovenskom jazyku.
Časový harmonogram na B2B bude zaslaný len tým účastníkom, ktorý prejavili záujem o konzultácie,
v rámci možného počtu týchto stretnutí. Konzultácie sa budú konať buď po skončení webinára, od
12.30 hod.
Možnosť zadávať otázky spíkrom, cez registračný formulár [2], bude otvorená do 6. júna 2021.
Ukončenie registrácie 9. júna 2021.
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URL adresa zdroja: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/obchodujeme-s-holandskom
Odkazy
[1] mailto:michaela.slimakova@sario.sk
[2] https://sario.sk/sk/registracia-obchodujeme-s-holandskom-webinar
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