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ON-LINE PRIJAVA

Prodaja proizvoda i usluga ključni su za svako poduzeće i često
zahtijevaju uključivanje agenata, distributera ili drugih posrednika.
Uzimajući u obzir važnost međunarodne prodaje proizvoda i usluga za
hrvatsko gospodarstvo, pažljivo uključivanje distribucijskih posrednika
na nacionalnoj i međunarodnoj razini od izuzetne je važnosti, kao i
zaključivanje dobrih ugovora.
Uz vodstvo renomiranog predavača, jednog od tvoraca ICC-evih
modela o trgovinskom zastupanju i o distribuciji, obradit će se teme
koje uključuju izbor distribucijskog sustava, izbor mjerodavnog prava,
odštetu po isteku ugovora, mogućnost održavanja cijena i druge
aktualne teme u distribuciji. Ova pitanja će se obraditi u svjetlu EU
direktive o trgovinskim zastupnicima, EU uredbe o skupnom izuzeću
vertikalne ponude i distribucijskih ugovora te odluka Europskog suda
pravde i ostalih sudova.
Cilj seminara je pružiti praktične savjete za tvrtke u korištenju modela
ugovora.
Kome je seminar namijenjen?


tvrtkama koje posluju na međunarodnom tržištu – menadžeri,
korporativni pravnici, stručnjaci za izvoz, uvoz, prodaju, nabavu,
upravljanje rizikom i financiranje trgovine
 konzultantima
 odvjetnicima

Predavač
Horst Becker je odvjetnik u Münchenu i izvanredni profesor na Sveučilištu u Strasbourgu. Jedan je od autora ICCevog modela ugovora o trgovinskom zastupanju i modela ugovora o distribuciji. Osnivač je odvjetničkog ureda
Ariathes Rechtsanwälte, koji djeluje u Münchenu, Parizu i Berlinu. Posljednih 25 godina posvećen je
međunarodnoj distribuciji. Predaje pravo distribucije na Sveučilištu u Strasbourgu i predavač je na mnogim
seminarima diljem svijeta.
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KOTIZACIJA I UVJETI PRIJAVE
Iznos kotizacije



Što uključuje kotizacija?



članice ICC-a Hrvatska*: 973 kn
ostali sudionici: 1390 kn

(na navedene cijene ne obračunava se PDV)

* lista članica ICC-a Hrvatska

radne materijale
on-line materijali (prezentacije) nakon
seminara
 ručak i osvježenje u pauzama
 certifikat o pohađanju seminara

Posebni popusti




10% popusta za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste pravne osobe
mogućnost kupnje ICC – evih modela ugovora uz poseban popust:
ICC Model Contract on Distributorship
Izdanje 2016.

Jezik:
Redovna cijena: 69.00€
-30% za članove ICC-a Hrvatska *: 48,30€
-20% za ostale: 55,20€

ICC Model Contract Commercial Agency
Izdanje 2015.

Jezik:
Redovna cijena: 69.00€
-30% za članove ICC-a Hrvatska *: 48,30€
-20% za ostale: 55,20€



Za kupnju više publikacija ostvarujete dodatnih 10% popusta!

Kako se možete prijaviti?


prijaviti se možete ispunjavanjem on-line prijavnice: http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektormedjunarodni/seminar-%CB%9Dnovi-modeli-ugovora-icc-a-o-trgovinskom-zastupanju-i-o-distribuciji-kakomaksimizirati-njihovu-korist-u-praksi%CB%9D






po zaprimljenoj prijavi sudioniku će se elektroničkim putem proslijediti predračun.
potpisivanjem obrasca za prijavu prihvaćate Uvjete prijave i otkazivanja za edukacije u organizaciji ICC-a Hrvatska.
rok za prijavu sudionika: ponedjeljak, 6. lipnja 2016.
rok za plaćanje kotizacije: srijeda, 8. lipnja 2016.

Radujemo se vašem dolasku!
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