Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski izvoznici,
u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova
organiziraju prezentaciju na temu:
„MOGUĆNOSTI NASTUPA HRVATSKIH TVRTKI NA TALIJANSKOM TRŽIŠTU“
koja će se održati:
u srijedu, 15. ožujka 2017.g., od 10.00 sati,
u konferencijskoj dvorani Hrvatske udruge poslodavaca,
Radnička cesta 52, 1. kat (Green Gold centar).
PROGRAM PREZENTACIJE
09.45 – 10.00

REGISTRACIJA

10.00 – 10.30

Predstavljanje talijanskog gospodarstva i robne razmjene Italije i
Hrvatske
g. Ilija Želalić, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Rimu

10.30 – 11.30

Mogućnosti ulaska na talijansko tržište putem angažmana
komercijalnog agenta*
g. Enrico Seminara, potpredsjednik udruženja Agent321
*Napomena: Prezentacija će biti održana na engleskom jeziku, bez
osiguranog prijevoda.

11.30 – 12.00

Pitanja i odgovori

12.00 – 12.30

Neformalno druženje

Sudjelovanje na prezentaciji je besplatno, a prijaviti se možete putem obrasca za ON-LINE
PRIJAVU ili možete ispuniti OBRAZAC PRIJAVNICE u prilogu i poslati ga putem e-maila na
info@hrvatski-izvoznici.hr ili putem telefaksa na broj 01/49 23 797, najkasnije do 14. ožujka 2017.

Ukratko o udruženju AGENT321

Udruženje "Agent321" okuplja preko 300 tisuća komercijalnih agenata specijaliziranih prema
industrijskim sektorima, koje je moguće angažirati za pronalazak potencijalnih kupaca na
talijanskom tržištu. Mreža funkcionira na način da strano poduzeće koje želi pronaći potencijalnog
kupca za svoj proizvod ili uslugu na talijanskom tržištu detaljno obrazloži svoje želje i interese te
odredi rok do kojeg očekuje da se eventualno sklopi ugovor o prodaji. Nakon toga, agenti
specijalizirani za određenu industrijsku granu pružaju usluge procjene ima li dotični proizvod ili
usluga potencijala za plasman na talijanskom tržištu. Ukoliko je procjena pozitivna, agenti će
organizirati sastanke na području cijele Italije te pratiti pregovore do sklapanja ugovora. Agenti
svoju uslugu naplaćuju isključivo kao postotak ostvarene prodaje sukladno rezultatima pregovora.
Također, mreža "Agenti321" svake godine u Italiji organizira specijalizirane sajmove Forum Agenti
tijekom kojih se organiziraju izravni B2B susreti poduzetnika i komercijalnih agenata. Hrvatska
poduzeća od 2015. godine organizirano sudjeluju na sajmovima Forum Agenti te su se do sada
uspješno predstavili na sajmovima u Milanu i Veroni.
Sljedeće izdanje sajma Forum Agenti održat će se od 25. – 27. svibnja 2017. u Rimu, a više
informacija i posebnu ponudu za hrvatska poduzeća možete naći na poveznici
http://www.forumagenti.it/en/Forum-Agenti-Roma/752/croatian-companies.

