Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

„Akredytywa – bezpieczna forma rozliczenia
w handlu międzynarodowym,
która rozwija nowe relacje biznesowe”
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm z sektora MŚP, w tym w szczególności do pracowników działów
eksportu i importu, handlowców oraz osób zajmujących się negocjacjami umów w handlu zagranicznym.
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących tego jak ustalać warunki akredytywy,
ograniczając koszty i eliminując ryzyko.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku, o godz. 10.00, w siedzibie IPH w Krakowie,
przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:
9.50 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Prezentacja oferty Ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie
10.10 – 11.30 AKREDYTYWA IMPORTOWA
Ryzyko i problemy klientów w transakcjach importowych - zastosowanie akredytywy.
Ryzyka w imporcie towaru:
1. Ryzyko braku środków na zapłatę za towar w terminie natychmiastowym, czyli potrzeba odroczonej
płatności.
2. Ryzyko niedopuszczenia towaru do obrotu na rynek polski.
3. Nowy kontrahent – ryzyko nieudanej transakcji.
4. Opóźnienia w wysyłce towaru.
5. Towar złej jakości.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 AKREDYTYWA EKSPORTOWA
Ryzyko i problemy klientów w transakcjach eksportowych - zastosowanie akredytywy.
Ryzyka w eksporcie towaru:
1. Sprawdzenie, czy sytuacja finansowa kontrahenta, wiarygodność kontrahenta zapewnia uregulowanie
zapłaty za towar.
2. Płatność w ustalonym terminie.
3. Sprzedaż towaru wyprodukowanego pod zamówienie i pewność, że kontrahent nie wycofa się
ze złożonego zamówienia.
4. Możliwość szybszego uzyskania zapłaty niż ustalone terminy z kontrahentem.
5. Możliwość zrealizowania kontraktu i otrzymania zapłaty za towar od kontrahenta z kraju
o słabszej sytuacji ekonomicznej i politycznej.
Charakterystyka kierunków – praktyczne informacje.
Regulacje pod które podlega akredytywa, Incoterms.
13.00– 13.30 Lunch

Prowadzący:
Agata Dybiec – starszy specjalista ds. akredytyw. Z pasją i zaangażowaniem zajmuje się obsługą akredytyw od prawie
trzech dekad. Doświadczenie zdobywała w Banku Handlowym w Warszawie S.A. zajmując się obsługą klienta
strategicznego, od 18 lat zajmuje się obsługą akredytyw eksportowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Odbyła wiele szkoleń wewnętrznych organizowanych przez RBPL S.A. jak i zewnętrznych m.in. organizowanych przez
Związek Banków Polskich oraz ICC Polska. Przeprowadziła wiele szkoleń nt. akredytyw organizowanych wspólnie
z jednym z największych przewoźników morskich Maersk Polska, a także z firmą szkoleniową ABC Sikorski.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Akredytywa – bezpieczna forma rozliczenia w handlu międzynarodowym, która rozwija nowe
relacje biznesowe”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 16 listopada 2017 roku, godz. 10.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 428-92-50; e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko..............................................................................
stanowisko............................................................................. telefon........................................................
e-mail............................................................................... www.................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ulica.............................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.....................................................................................................................
telefon............................................................................, fax......................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU :
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

…..…...................
Data
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