Pozvánka na seminář Doprava zboží v relaci Čína – Evropa
•

Datum konání: 3. 5. 2021, 9:00 – 16:00 hod.
Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

•

One Belt One Road, Nová Hedvábná stezka – sousloví velmi často zmiňovaná v médiích v poslední době.
Co se za těmito aktivitami skrývá? A jak je může využít / jak má na ně být připraven český obchodník?
Pojďte s námi projít všechny aspekty přepravního řetězce mezi Dálným Východem a Evropou a zkuste s
námi v jejich rámci nalézt příležitost zlepšení i pro Vaše podnikání. A nezapomeňte si vzít jídlo a teplé
oblečení, bude to dlouhá a náročná cesta, z východní Číny až do Čech a zpět.
Určeno pro:
•
•
•
•

zástupce obchodních společností
zástupce spedičních firem a firem z odvětví dopravy
zaměstnance bank a pojišťoven
studenty VŠ

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

aktuální stav na dopravním trhu z DV do Evropy (a sekundárně do US)
námořní doprava
letecká doprava
air-sea dopravní systém
Nová Hedvábná stezka, Trans-Sib, Nová Hedvábná stezka II
aktivity zemí na trase
praktické příklady a srovnání řešení pro srovnatelnou poptávku
možné trendy v širším výhledu

Cena: 4.200,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme 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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