Pozvánka na seminář INCOTERMS 2010
•
•

Datum konání: 11. 3. 2019, 9:00 – 16:00 hod.
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

Blíží se další významný milník v „životě“ dodacích podmínek Incoterms – novela v roce 2020. Je však jisté, že i
starší verze budou i nadále použitelné v obchodní praxi a že budou i nadále poskytovat výjimečnou a
nenahraditelnou podporu smluvním stranám v kupní smlouvě.
Znalost, porozumění i schopnost volby vhodné podmínky by tedy mělo patřit do výbavy každého obchodníka,
vývozce i dovozce. Doložky Incoterms však mají nepopiratelný vliv na práci bankovních specialistů, poskytovatelů
dopravních, celně-deklarantských a pojišťovacích služeb, a samozřejmě i na jednání se zástupci státní správy (celní
a finanční dohled). Ti všichni jsou proto zváni na uvedený seminář.
Účastníci semináře obdrží publikaci ICC ČR – „Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu“
v ceně kurzovného!
Určeno pro:
•
•
•
•

vývozce
bankovní specialisty
odborníky v oblasti mezinárodní dopravy a spedice, pojištění zásilek
a další zájemce

Přednášející:
Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)
Program:
•

Incoterms 2010 – Pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek

•

Realizace Incoterms 2010 v dopravě a v pojištění zásilek

•

Incoterms 2010 a platební podmínky

•

Incoterms 2020

Cena: 4.900,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme členské slevy nebo slevy pro více kolegů z jedné společnosti
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz
Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.
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Tel.: 257 217 744, E-mail: icc@icc-cr.cz, www.icc-cr.cz
IČ: 69781389, DIČ: CZ69781389

