Brexit – nowe zasady wymiany towarowej z Wielką Brytanią
2021-04-14
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP, z województwa
małopolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu online: „Brexit – nowe zasady wymiany
towarowej z Wielką Brytanią”.

Termin szkolenia: 21 kwietnia 2021 r.
Miejsce i czas szkolenia: online, godz. 10.00-13.00

Cel szkolenia:
poznanie przyczyn problemów na granicach UE i Wielkiej Brytanii po 1
stycznia 2021 r. – Brexit w praktyce,
zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i obowiązkami wynikających z
Umowy Handlowej UE-UK,
przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie przygotowania i obsługi
przemieszczania wyrobów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie,
przygotowanie przedsiębiorców do prowadzenia wymiany w nowych
uwarunkowaniach prawnych.

Tematyka spotkania:
Brexit szansa czy zagrożenie – wpływ Brexitu na Twój biznes
Najważniejsze zmiany dot. ceł oraz barier pozataryfowych w wymianie
towarowej z Wielką Brytanią
Główne postanowienia i zmiany w świadczeniu usług w Wielkiej Brytanii po
okresie przejściowym, w tym m.in. zasady delegowania pracowników
Podatki pośrednie w obrocie towarowym UE vs. Wlk. Brytania
Wdrożenie kontroli granicznej w Wlk. Brytanii i zasady przekraczania granicy
UE z Wielka Brytanią
Import i eksport z UK
Praktyczne informacje dla osób fizycznych
Zmiany w systemie prawnym po Brexicie a praktyka handlu i obsługi klienta w
kanale e-commerce dla eksporterów

Prelegenci:
Joanna Porath – trener Export-Experts, specjalizujący się w zagadnieniach
celnych oraz układaniem łańcuchów logistycznych z najkorzystniejszym dla
klienta rozwiązaniem celnym, szczególnie w handlu z Wielką Brytanią.
Podczas swojej wieloletniej aktywności w sektorze TSL nabrała doświadczenia
w codziennej pracy spedytorów, logistyków, eksporterów i importerów, a
także ich podwykonawców – w szczególności w aspekcie kryteriów wyboru
agencji celnych oraz proponowanych rozwiązań procesów odprawy celnej.
Dzięki swojej wiedzy w tej dziedzinie, pomaga w usprawnianiu logistyki
dostaw poprzez ulepszanie procesów celnych we wszelkiego rodzaju

przedsiębiorstwach.
Grzegorz Bratek – Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum,
twórca zespołu Export-Experts oraz platformy dla Eksporterów
Szkolenia-Eksportowe. Wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w
czołowych firmach polskich i zagranicznych. Od wielu lat zajmuje się
usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju
eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej,
rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą (z uwzględnieniem UK).
Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować (online)
Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję
Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze
środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.
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