Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera

Semināru programma
2019. gadam

Uzņēmuma dibināšana Vācijā

Eksports uz Vāciju un tirdzniecības
pārstāvja meklēšana

Vasaras akadēmija: Lietišķā vācu
valoda un kultūra

10.04.2019. plkst. 13:00-17:00

15.05.2019. plkst. 13:00-17:00

12.06. – 14.06. 2019. plkst. 09:00-16:00

Eksperti no Vācijas iepazīstinās ar svarīgāko
juridisko informāciju par uzņēmuma
izveidošanu Vācijā. Seminārā tiks
apspriestas abās valstīs pastāvošās
atšķirības attiecībā uz uzņēmuma juridisko
formu, reģistrācijas procesu, finanšu
jautājumiem, uzņēmējdarbības veikšanas
vietas izvēli u.c.. Praktiskajā pieredzē
dalīsies arī Latvijas uzņēmējdarbības
pārstāve.
Lektori:
Udo Zelhāsts
(Udo Sellhast)
GTAI (German Trade
& Invest) vecākais
nodokļu konsultants
un jurists
Reinholds Šeuss
(Reinhold Scheuss)
Firma.de,
biznesa attīstības vadītājs
Dace Mačuļska
Citrus Solutions GmbH
direktore Vācijā

Seminārā tiks sniegta informācija par svarīgākajiem
aspektiem sadarbībā ar tirdzniecības aģentiem,
konkurences noteikumiem un citiem nozīmīgiem
aspektiem. Būs iespējams konsultēties par labāko veidu
Jūsu uzņēmejdarbībai Vācijā. Semināra laikā tiks
raksturota aktuālā Vācijas tirgus situācija.
Dr. Hennings Jensens prezentēs informāciju par izplatīšanas juridiskajiem veidiem, kā arī juridiskos instrumentus
veiksmīgas sadarbības un eksporta veicināšanai ar Vāciju.
Ar savu starptautisko sadarbības pieredzi dalīsies
eksporta konsultante Ieva Jonsone.
Lektori:

Dr. Henning Jensen
(Henning Jensen)
bnt attorneys in CEE Latvia,
zvērināts advokāts
Ieva Jonsone
Sit-Right Latvija SIA vadītāja
un eksporta konsultante,
Armie Export SIA
dibinātāja un vadītāja
Māris Balčūns
AHK Latvijas biroja vadītājs

Dalības maksa seminārā ir 99 EUR+PVN. AHK biedri saņem 20% atlaidi.

Šīs Vasaras akadēmijas mērķis ir sniegt praktisku
vācu valodas un lietišķās saskarsmes kursu
Latvijas uzņēmējiem, kuri sadarbojas ar vācu
valodā runājošiem partneriem vai arī vēlas
uzsākt uzņēmējdarbību Vācijā. Kurss paredzēts
arī privātpersonām, kuras vēlas apgūt vācu
valodu vai uzlabot jau esošās zināšanas.
Trīs dienas ilgais intensīvais valodas apguves
kurss mazās grupās veicinās lietišķās vācu
valodas apguvi un iepazīstinās ar lietišķo etiķeti.
Kursa dalībnieki apgūs ne tikai svarīgākās
ikdienas frāzes, sākot ar iepazīšanos un sarunas
uzsākšanas, bet arī e-pastu un vēstuļu
rakstīšanu.
Atbilstoši zināšanu līmenim tiks veikta
dalībnieku komplektēšana grupās.
Lektore:
Laura Ritenberga-Kinder
Mg. personāla attīstībā,
zvērināta tiesu tulce Vācijā,
tulkotāja (DE, LV, RU),
ILPS tulkošanas aģentūras
īpašniece (Vācija)
Cena: 389 EUR + PVN
Nāc kopā ar kolēģi! Katrs nākamais
uzņēmuma darbinieks saņems 10% atlaidi
Reģistrējoties līdz 14. 04.
īpašā cena – 359 EUR +PVN

Marketinga stratēģija Vācijā: Sociālo
mediju iesaiste un efektīva komunikācija

Veiksmīga dalība Vācijas izstādēs

Darbs ar projektiem Vācijā un
darbinieku nosūtīšana uz Vāciju

25.09. 2019. plkst. 13:00-17:00

30.10.2019. plkst. 13:00-17:00

21.11.2019. plkst. 13:00-17:00

Kādas ir produkta iepirkuma īpatnības Vācijā? Kā jūs
izmantojat sociālos tīklus, lai veidotu attiecības ar
klientiem un iegūtu viņu uzticību? Eksperte Beate
Madere (Beate Mader) atbildēs uz šiem un vēl citiem
jautājumiem. Viņa dalīsies pieredzē, kā integrēt sociālos
tīklus mārketinga stratēģijā. Semināra dalībnieki saņems
padomus par to, kā vislabāk izmantot sociālos tīklus,
sadarbojoties ar to dalībniekiem un izmantojot
konkrētus sadarbības modeļus.

Ja uzņēmumam ir jārealizē projekti Vācijā,
tas saskaras ar neskaitāmiem jautājumiem:
Kā tiek organizēta darbinieku nosūtīšana uz
Vāciju? Kādi soļi jāveic saistībā ar
uzņēmuma reģistrāciju un nodokļiem? Kādi
riski varētu pastāvēt? Kad piemērojama
Vācijas un kad - Latvijas likumdošana?

Savā pieredzē dalīsies arī vietējie eksperti, veidojot
interaktīvu dialogu ar semināra dalībniekiem.

Šī semināra mērķis ir sniegt uzņēmējiem
izpratni par dalību izstādēs Vācijā. Kā
sagatavoties dalībai izstādei tā, lai tā būtu
veiksmīga? Kā pareizi investēt stendā un
personālā? Kā sasniegt klientus un apstrādāt
informāciju pēc izstādes? Kādi finansiālie
aspekti ir jāņem vērā, plānojot un piedaloties
izstādē? Vācijas-Baltijas Tirdzniecības
kameras darbinieki un Latvijas uzņēmumu
eksperti seminārā sniegs praktiskus padomus,
pievēršoties arī dalībnieku individuālajiem
piemēriem.

Lektore:

Lektores:

Beate Mader
VISION³
komunikacijas stratēģiju un
sociālo tīklu eksperte

Maija Pāvila
Messe Berlin GmbH
pārstāve Latvijā

Zita Bauze
Forgaminnt SIA,
uzņēmuma vadītāja

Latvijas eksperti sniegs atbildes uz aktuālajiem jautājumiem, kā arī informēs par darbinieku nosūtīšanas nosacījumiem un formalitātēm Vācijā, darbu divās vai vairākās ES
dalībvalstīs, A1 sertifikāta izsniegšanu,
iemaksu veikšanas pamatprincipiem un
dažādiem problēmjautājumiem.
Lektores:

Zane Šubevica
Triniti, advokāte
Iveta Suraka,
VSAA, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras
vecākā eksperte

Dalības maksa seminārā ir 99 EUR+PVN. AHK biedri saņem 20% atlaidi.

Programma 2019. gadam
10.04.2019.

Uzņēmuma dibināšana Vācijā

15.05.2019.

Eksports uz Vāciju un tirdzniecības pārstāvja meklēšana

12.-14.06.2019.

Vasaras akadēmija: Lietišķā vācu valoda un kultūra

25.09.2019.

Marketinga stratēģija Vācijā: Sociālo mediju iesaiste un efektīva komunikācija

30.10.2019.

Veiksmīga dalība Vācijas izstādēs

21.11.2019.

Darbs ar projektiem Vācijā un darbinieku nosūtīšana uz Vāciju

Mūsu zināšanas ir Jūsu priekšrocība Vācijas tirgū!
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā
(AHK) ar gandrīz 500 biedruzņēmumiem vairāk nekā 20 gadus ir
pirmā un svarīgākā Latvijas uzņēmēju partnere sadarbības
veicināšanai ar Vāciju. Šo gadu laikā esam palīdzējuši
neskaitāmiem uzņēmumiem apgūt Vācijas tirgu. AHK ilggadējā
pieredze un kontakti ir lielisks pamats lietišķu darījumu
uzsākšanai un paplašināšanai. Izmantojot AHK organizēto
semināru ekspertu zināšanas un pieredzi, ir iespējams gūt
informāciju un fundamentālas zināšanas par Vācijas tirgu.

Dr. Ieva Sproģe
semināru vadītāja
T: 66 119 817
E: ieva.sproge@ahk-balt.org
Info
www.ahk-balt.org

Ar 2019. gada semināru programmu piedāvājam Jums daudz aktuālu tēmu un praktisku padomu. Mūsu semināri tiek rīkoti mazās
grupās (līdz 15 cilvēkiem). Tādējādi ikvienam no dalībniekiem ir
iespēja uzdot sev svarīgos jautājumus un dalīties pieredzē ar
citiem dalībniekiem. Turklāt mēs sniedzam labu pārskatu par
pakalpojumiem, ko mēs un mūs partneri piedāvā Vācijas tirgū.
Jums ir jautājumi par mūsu semināriem? Sazinieties ar mums pa
tālruni vai e-pastu. Mēs piedāvājam arī „in-house” seminārus, kas
pielāgoti Jūsu vajadzībām. Iepazīstieties ar mūsu piedāvājumu!
www.ahk-balt.org

