BREXIT-nowe procedury na rynku
Wielkiej Brytanii

Szkolenia eksportowe zaprojektowane
dla Twojego Działu Eksportu
Program szkolenia on-line
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Szkolenie

przygotowane

zagadnieniami

logistyki

jest
czy

dla

praktyków

spedycji

do

i

z

zajmujących
Wielkiej

się

Brytanii.

Poprzedzająca wiedza z zakresu Prawa Celnego nie jest wymagana.

DLA KOGO?

Szkolenie

przeznaczone

jest

zarówno

dla

członków

zarządów,

managerów wysokiego szczebla, jak i osób pracujących w działach
operacyjnych, a zaangażowanych w przyszłe procesy transportowe lub
handlowe.

Dzięki połączeniu doświadczenia, praktyki i efektywnych metod,
Uczestnicy nabędą umiejętności oraz otrzymają praktyczne, łatwe
w zastosowani wskazówki:

CO ZYSKAJĄ
UCZESTNICY?

Zapoznają się najważniejszymi zapisami umowy UE z Wielką Brytanią
Pozyskają informacje o przemianach zachodzących teraz w samej
Wielkiej Brytanii
Zdobędą wiedzę o planach i strategii handlowej Wielkiej Brytanii
Nabędą świadomość zachodzących zmian w handlu europejskim
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Negocjacje brexitowe – stan obecny
Wyzwania związane z Brexitem
Zmiany praktyczne w funkcjonowaniu firm?
Przedłożenie skorygowanych pozwoleń do organów celno-skarbowych.
Wydłużenia czasu dostawy
Przyszłe formy wymiany handlowej z UK:
- Umowa o wolnym handlu z Unią Celną
- Wymiana handlowa w oparciu o zasady WTO

PROGRAM

Pochodzenie towarów
Formalności celne niezbędne do prowadzenia wymiany handlowej z
Wielką Brytanią

SZKOLENIA

Dodatkowe formalności celne dla niektórych grup towarów:
- odprawa sanitarna,
- fitosanitarna,
- weterynaryjna,
- dodatkowe pozwolenia
Transport drogowy oraz transport morski do Wielkiej Brytanii
3-etapowy plan importu do Wielkiej Brytanii
Lista kontrolna / lista rzeczy do zrobienia dla Twojej firmy
Praktyczne

wskazówki

przygotowania do Brexitu
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dotyczące

organizacji

wewnętrznej

i

Jesteśmy zespołem skupiającym specjalistów ds. eksportu, konsultantów z
różnych krajów oraz szkoleniowców - praktyków biznesu.

KIM JESTEŚMY?

Od 13 lat doradzamy przedsiębiorcom jak efektywnie korzystać z
możliwości płynących z eksportu, jak dywersyfikować ryzyko oraz jak
wygrywać z konkurencją na rynkach zagranicznych.

Jesteśmy doświadczonym partnerem w zakresie prowadzenia szkoleń. Od
ponad 12 lat prowadzimy projekty szkoleniowe.

NASZE

Przeszkoliliśmy ponad 2500 firm, w czasie 14 600 godzin szkoleniowych, w

SZKOLENIA

tym ponad 1200 firm z tematyki eksportu, uzyskując najwyższe noty oraz
liczne referencje.

Sprawdź nasze referencje

Nasza MISJA: “Tworzymy silnych Eksporterów”

NASZA MISJA

Wspieramy

eksporterów,

by

pozyskiwali

najlepszych

partnerów

zagranicznych, zdobywali nowe rynki oraz osiągali maksymalne zyski w
biznesie międzynarodowym.
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