POSLOVNI SUSRETI
FRANCHISING EXHIBITION
CROATIA 2016

Što nude B2B susreti?

Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih usluga FEC
02-03.06.2016. Opatija, Hotel Royal

• specijalizirane poslovne
ponude
• personalizirani raspored
sastanaka

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka i Europska poduzetnička
mreža Hrvatske sa zadovoljstvom Vas pozivaju da sudjelujete na poslovnim
susretima, koji će se održati u sklopu Sajma franšiza, financijskih i konzultantskih
usluga FEC, u kongresnoj dvorani Hotela Royal u Opatiji, 02.lipnja 2016.
Suorganizatori poslovnih susreta su Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije,
Gospodarska i industrijska komora Tunis te Agencija ARIES, Gospodarska komora
Trst.
Poslovni susreti predstavljaju jedinstvenu mogućnost povezivanja tvrtki iz različitih
zemalja koje djeluju u istom sektoru, s ciljem predstavljanja i otkrivanja novih
proizvoda i usluga, istraživanja novih poslovnih mogućnosti, kako bi pronašli nove
potencijalne partnere i klijente.
Tko može sudjelovati?
-

Tvrtke koje razmišljaju o kupnji/prodaji franšize
Tvrtke koje namjeravaju uložiti u isprobani poslovni model
Svi koji se žele upustiti u poduzetničke pothvate
Tvrtke koje nude financijske ili intelektualne usluge

• kontakte sa odabranim
poslovnim partnerima na
temelju objavljenih proila i P
zakazanih sastanaka
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Tematska područja:
 novi proizvodi
 nove usluge
 kupci franšiza
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 prodavatelji franšiza
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Iako je sajam tematski vezan za franšizu, financijske i konzultantske usluge, poslovni
susreti namijenjeni su i poduzetnicima iz ostalih djelatnosti koji žele:
pronaći poslovne partnere
razmijeniti dobra poslovna iskustva
plasirati svoje proizvode i usluge na novim tržištima
Prednosti:
unaprijed dogovoreni poslovni susreti sa više potencijalnih poslovnih partnera na
jednom mjestu
podrška Europske poduzetničke mreže
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Dodatne informacije i M
registracija putem sljedećeg
E
linka:
E
http://fec2016.talkb2b.net/
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Kontakt za sva pitanja:
N
Jelena Ravlić
G
Hrvatska gospodarska komora
S
jravlic@hgk.hr
Tel: 00385 1 456 1763 I
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 intelektualne usluge

