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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για 1η φορά στο Βόλο και γενικότερα στη Θεσσαλία διεξάγεται ένα εξαιρετικής
ειδίκευσης σεμινάριο το οποίο ήρθε σαν αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για αυτό,
κατά τη διάρκεια του επιτυχημένου Πανθεσσαλικού συνεδρίου MAREPORT 2019 που
διοργανώθηκε στον Βόλο από την εταιρεία IN4CAPITAL
(https://www.facebook.com/events/2500888249953626/ )  και παρευρέθησαν  πάνω
από 380 συνέδροι από όλη τη Θεσσαλία με καλεσμένους ομιλητές καταξιωμένους στον
χώρο του διεθνούς εμπορίου των funds και των τραπεζών.
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ BROKER ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ένας μεσίτης διεθνούς εμπορίου (Ιnternational Commodity Broker) μεσολαβεί ανάμεσα
σε έναν υποψήφιο αγοραστή (εισαγωγέα) και έναν υποψήφιο πωλητή (εξαγωγέα) για
την επίτευξη μιας αγοραπωλησίας.
 
Συγκεκριμένα, ένας παραγωγός θέλει να πουλήσει ένα προιόν σε κάποια τιμή, με
κάποια χαρακτηριστικά και όρους πληρωμής ,συσκευασίας κ.λ.π. Κάποιος αγοραστής
ενδιαφέρεται να αγοράσει αυτό το είδος του προιόντος με όρους και χαρακτηριστικά
που συμπίπτουν με αυτά του εν λόγω πωλητή. Οι δύο πλευρές όμως δεν γνωρίζονται
μεταξύ τους λόγω της φύσης των παγκόσμιων αγορών. Ο μεσίτης χρησιμοποιώντας τα
εξειδικευμένα εργαλεία του Διεθνούς Εμπορίου ανακαλύπτει πως μπορεί να φέρει εις
πέρας μια τέτοιου είδους αγοραπωλησία και να φέρει κοντά τα δύο μέρη των οποίων οι
επιθυμίες συμπίπτουν. Όταν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί αποκτά την αμοιβή του την
οποία έχει κατοχυρώσει έχοντας υπογράψει τα κατάλληλα, και αναγνωρισμένα διεθνώς
έγγραφα.
 
Μια μεγάλη πρόκληση αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρία που καλείται ο Broker να
παρέχει και να προσθέσει στις υπηρεσίες του είναι η χρηματοδότηση των παραγγελιών
των πελατών του, όταν δηλαδή κάποια εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει
παραγγελίες αλλά δεν διαθέτει  την οικονομική ευχέρεια είτε να παράγει είτε να
αγοράσει και να μεταπουλήσει τα προϊόντα των παραγγελιών της,  λύση σε αυτο
έρχεται να δώσει η χρηματοδότηση του Διεθνούς Εμπορίου και των Εξαγωγών, η οποία
στηρίζεται στην σύγχρονη Τραπεζική, και στην εφαρμογή των λεγομένων Banking
Instruments μέσω των εξειδικευμένων Τραπεζών και Funds που τα παρέχουν.
 
 
H Ιn4Capital με έδρα το Λονδίνο ως διεθνής πλατφόρμα επενδυτικής
διαμεσολάβησης και η ομάδα επαγγελματιών της, έχοντας πρακτική και καθημερινή
επαφή με επιχειρήσεις παγκοσμίως όπως και τις νέες επιχειρηματικές ανάγκες τους
για εργαλεία που θα τις τοποθετήσουν ένα επίπεδο μπροστά από τον ανταγωνισμό,
 λειτουργεί ως κοινωνός της εξειδικευμένης πρακτικής γνώσης και πάροχος
επενδυτικών επαφών, εκπρόσωπος Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οίκων που
ειδικεύονται στο TRADE FINANCE και στην Χρηματοδότηση Εξαγωγών.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στα πλαίσια αυτά, διοργανώνεται Σεμινάριο Πιστοποίησης  ADVANCE 1 πάνω στα
επαγγελματικά πρότυπα του Αγγλικού Οίκου IN4CAPITAL LONDON σε συνεργασία
με το STS ACADEMY στο οποίο οι συμμετέχοντες θα εισέλθουν στη βασική αλλά
απαραίτητη και συμπυκνωμένη  γνώση για το επάγγελμα και τις λειτουργίες του
ΜΕΣΙΤΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και τον σύγχρονο ρόλο που διαδραματίζει στο
σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
 
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
* Εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο
* Μεθοδολογία διαπραγμάτευσης και κλείσιμο Deal από μεσίτη 
* Διεθνής ορολογία
* Υποδειγματα επιστολων, συμβάσεων και εγγράφων διεθνούς εμπορίου 
* Ο ρόλος του Διεθνούς Μεσίτη εμπορίου και πως διασφαλίζει την αμοιβή του
* Ο ρόλος του μεταφορέα 
* Η ανάγκη της χρηματοδότησης εξαγωγών
* Ο ρόλος των Διεθνών Τραπεζών
* Ο ρόλος των exports Funds
* Πως λειτουργούν τα Bank Guarantees
* Πως λειτουργούν τα Letter of Credit
* Πως λειτουργούν τα Collateral Transfer
* Πως λειτουργούν τα Credit Lines
* Πως λειτουργούν τα Bridge Financing
* Πως λειτουργούν τα Invoice Discounting
* Πως λειτουργούν τα Factoring & Forfeiting
* Broker ή Trader?
* Πρόσφατα case studies
 
 
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ
* Σημειώσεις του σεμιναρίου 
* Στους συμμετέχοντες θα δωθεί εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ένα 6μηνο Premium Startup 
 πακέτο υπηρεσιών της IN4CAPITAL αξίας 100 ευρώ θέλοντας να δώσουμε την  
 ευκαιρία σε όλους να κάνουν το επόμενο βήμα
* Templates από όλα τα Instruments που θα αναφερθούν
* Πρόσβαση σαν Premium members στην κοινότητα δικτύωσης της IN4CAPITAL με
μέλη από 20 χώρες
 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε όλους όσους επιχειρούν ή θέλουν να επιχειρήσουν στο διεθνές περιβάλλον και
να μην μείνουν επιχειρηματικά εγκλωβισμένοι μόνο στη χώρα τους
Στον επιχειρηματία που αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες στο εξωτερικό και θέλει να τις
αξιοποιήσει αποκτώντας πρακτική γνώση
Στο στέλεχος που θέλει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του και τις γνώσεις
του και να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης του διεθνώς αλλά και να
αδράξει ευκαιρίες σε μια νέα καριέρα
Στον σύμβουλο επιχειρήσεων, τον λογιστή, τον δικηγόρο, τον μεσίτη αστικών
συμβάσεων  που θέλει να αυξήσει το πελατολόγιο του προσφέροντας καινοτόμες
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ζήτησης  και να καρπωθεί από την
παγκόσμια αγορά εμπορίου και τις ευκαιρίες που ανοίγει
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ΚΛΑΔΟΙ ΟΠΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 
Καταναλωτικά προϊόντα, αγροδιατροφή, τρόφιμα, ένδυση, καλλυντικά και
είδη μόδας, προϊόντα μακράς διάρκειας όπως έπιπλα, ηλεκτρονικά,
εφαρμογές και υψηλή τεχνολογία κ.α.
 
Αγροτικά προϊόντα και προϊόντα του πρωτογενούς τομέα
 
Πετρέλαιοειδή, ορυκτά, βιομηχανικά προιόντα κ.α.
 
Υπηρεσίες από τραπεζικά, ασφαλιστικά προϊόντα μέχρι και μεταφορές
 
 
 
Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας γίνεται είτε 
1) με την αποστολή των στοιχείων σας στο email info@in4capital.com  με
ΘΕΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  (ΟΝΟΜΑ,ΕΠΙΘΕΤΟ,
ΚΙΝΗΤΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΕΤΑΙΡΙΑ ή ΣΧΟΛΗ), 
 
2) είτε μέσω της εγγραφής σας στη σελίδα 
 https://certifiedcommoditybroker1.webnode.gr/  
 
και έπειτα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της
εγγραφής (τηλ. επικοινωνίας 6944548026)
 
 
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 

Kόστος συμμετοχής 70 ευρώ/άτομο (40 ευρώ για Φοιτητές)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πόλη:  Βόλος

 
                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ:              16.45 - 17.00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:               17.00 - 21.00
ΔIKΤΥΩΣΗ:                    21.00 - 22.00

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Ιουνίου
2019

https://certifiedcommoditybroker1.webnode.gr/


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 


