Projekt CORD organizoval pilotné
workshopy zamerané na podnikanie v
Maďarsku
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti je oficiálny
cieľ slovensko-maďarského projektu Crossing Bridges with the Help of Ambassadors (CORD)
realizovanom v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Ďalšími projektovými aktivitami s
týmto cieľom boli pilotné workshopy „Podnikajme v Maďarsku“, ktoré organizovala Asociácia lektorov a
kariérnych poradcov (ALKP) v spolupráci s partnermi 11. júna v Banskej Bystrici a 12. júna 2019 vo
Veľkom Krtíši.

Cieľom workshopov vedených Branislavom Príbojským, CEO spoločnosti Freya Corporation s.r.o., bolo
sprostredkovať účastníkom čo najviac informácií zameraných na export na maďarský trh. Krok po kroku
previedol účastníkov fázou realizácie, tj. základnými náležitosťami pre založenie firmy – formy
podnikania, výber predmetov činnosti a názvu spoločnosti, sídlo (virtuálne vs. fyzická adresa), základný
kapitál, podpis listín, ale aj tým, čo spraviť po založení firmy.
Workshop bol obohatený o praktické skúsenosti lektora, ktorý na poli zakladania firiem v rôznych štátoch
pôsobí už dlhší čas, porovnáva jednotlivé krajiny a na tomto základe dokázal odporučiť, či neodporučiť
vstup na určitý zahraničný trh. Viac o workshope si môžete prečítať TU.
Lektor, Branislav Príbojský, sa navyše stal i ambasádorom projektu CORD, spolu so zástupcami ďalších
dvoch slovenských firiem. Všetkých ambasádorov vám podrobnejšie predstavíme v ďalších newsletteroch.

Zaujímavé podujatia na podporu podnikania:
Instabiznis (Nitra)
Môžu byť kryptomeny platidlom budúcnosti?
Články pre zlepšenie podnikateľských zručností:
Projekt CORD mapoval podporné služby pre podnikanie v zahraničí. Prečítajte si výsledky analýzy
Chystáte sa založiť si firmu v zahraničí? Odborník radí, ako sa vyhnúť chybám
Podnikanie v Maďarsku vyhľadáva čoraz viac slovenských firiem. Môžu za to dane aj e-commerce
Vedúci partner:
•

MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (HU)

Projektoví partneri:
•
•
•
•
•

SBA Slovak Business Agency (SVK)
RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)
ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)
GYMSM KIK Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)
UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)
Kontakt:
Katarína Gavalcová
Manager of International Activities
Telephone: +421 2 20 363 176
Email: gavalcova@sbagency.sk
Web: www.sbagency.sk

