POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA SO ZAHRANIČÍM“
ktorý sa uskutoční

18. októbra (štvrtok) 2018 o 9.00 hod.
Základné údaje:
Organizátor:

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
Prevádzka VZC TeleDom
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
3 hodiny
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 8:30 hod. – do 9:00 hod.
Ing. Ľubor Kostelný – profesný životopis
65,00 € s DPH

Cieľová skupina: Seminár je určený pre komerčných manažérov firiem, ktoré realizujú
zahranično-obchodnú činnosť.
Cieľ seminára:. Prezentácia jednotlivých fáz a podmienok vzniku Kúpno-predajnej zmluvy (KPZ)
so zahraničným partnerom a poukázanie na dôležité aspekty jej vecného obsahu a možnosti plnenia
zo strany oboch kontrahentov.
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Program seminára:
1.) Predkontraktačná fáza vývozného a dovozného obchodného prípadu
a.) Dopytové a ponukové konanie
b.) Vyjasňovanie pozícií budúcich kontrahentov v oblasti techniky, logistiky a komercie
c.) Cenové rokovania - konfrontácia možnosti predávajúceho s podmienkami zahraničného trhu
2.) Analýza a opodstatnenosť hlavných náležitostí KPZ z hľadiska ich obsahu a komerčnoprávneho významu pre kontrahentov
a.) Zrozumiteľná a výstižná formulácia jednotlivých bodov KPZ v dohodnutom jazyku
b.) Prílohy ku KPZ a jasná odvolávka na ne v jej texte
3.) Kontraktácia
a.) Hlavné rokovanie - organizačná a odborná príprava
b.) Finalizácia hlavných náležitostí KPZ
c.) Význam Všeobecných dodacích podmienok v KPZ
d.) KPZ a nadväzujúce zmluvy (prepravná, poistná, zastupiteľská)

Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Sprievodné pracovné a študijné materiály k téme seminára
 Občerstvenie
Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky do 08.10.2018
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428
• platba v hotovosti na mieste, alebo na číslo účtu: SK2311000000002928906845
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