Pozvánka na webinář Doprava zboží v mezinárodním obchodu
•

Datum konání: 25. 1. 2021, 9:00 – 16:00 hod.
Místo konání: kdekoliv na Vašem pc nebo notebooku s kvalitním internetovým připojením

•

Doprava zboží představuje významnou část realizace obchodní operace. S nástupem nových obchodních
metod, digitalizace a robotizace vznikají i v rámci dopravy zcela nové situace a výzvy, kterým nejen
strany v kupní smlouvě, ale i jejich partneři poskytující služby, a dokonce i zástupci dalších organizací a
státních orgánů musí čelit.
Spolu s růstem objemu přeprav a s novými technologiemi (včetně způsobu předávání informací) rostou i
nároky na bezpečnost a zabezpečení dopravního řetězce.
Přijďte se dozvědět více, diskutovat a konzultovat Vaše zkušenosti či problémy na náš seminář o dopravě
zboží ve světě mezinárodního obchodu.
Určeno pro:
•
•
•
•

zaměstnance dovozních a vývozních firem
zaměstnance bank
přepravní veřejnost
studenty

Přednášející:
Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)
Program:
• Zvláštnosti multimodální a kontejnerové přepravy
• Nové trendy v dopravě zboží z Dálného Východu (Nová Hedvábná stezka) - rozdíly mezi
námořní, železniční a leteckou dopravou
• Kombinovaná doprava v rámci Evropy - vytěsní zboží ze silnic ?
• Nové formy smlouvy o přepravě (B/L) v námořní dopravě
• Odpovědnost dopravce za škody způsobené při dopravě. Rozdíl mezi krytím škody z
odpovědnosti a ze zbožového pojištění
• Bezpečnost a zabezpečení jako sílící omezení při dopravě zboží
• Praktické příklady k jednotlivým okruhům, otázky, diskuze
Cena: 4.200,- (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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