
 

 

2020-ban lezajlott online rendezvények 

Az online felület 2020. augusztus 10. óta érhető el, mely idő alatt az alábbi online tájékoztató 

rendezvények kerültek megrendezésre: 

AUGUSZTUS 

35. hét - 2020.08.27. (csütörtök) 14.00 – 15.00 

Nemzetközi piacra lépés az Enterprise Europe Network díjmentes 
szolgáltatásainak segítségével 

SZEPTEMBER 

36. hét - 2020.09.03. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Piacra lépés és üzleti lehetőségek Ausztriában 

38. hét - 2020.09.17. (csütörtök) 12.30 - 13.30 

Turisztikai Széchenyi Kártya - új finanszírozási lehetőség 

38. hét - 2020.09.17. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Szerb piaci lehetőségek  

39. hét - 2020.09.24. (csütörtök) 14.00-15.00 

Beszállítási lehetőségek a GFP horvátországi pályázatai kapcsán 

OKTÓBER 

40. hét - 2020.10.01. (csütörtök) 13.00 - 14.30 

Vállalkozz digitálisan! – A home office-t segítő digitális megoldások 

40. hét - 2020.10.01. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

EXIM - export finanszírozás, biztosítás és kárenyhítő programok 

40. hét - 2020.10.02. (péntek) 14.00 - 15.00 

Országos Kreatív ipari és Dizájner Találkozó 

https://pbkik.hu/esemeny/nemzetkozi-piacra-lepes-ittmost/
https://pbkik.hu/esemeny/nemzetkozi-piacra-lepes-ittmost/
https://pbkik.hu/esemeny/piacra-lepes-es-uzleti-lehetosegek-ausztriaban/
https://pbkik.hu/esemeny/uj-finanszirozasi-lehetoseg-turisztikai-szechenyi-kartya/
https://pbkik.hu/esemeny/beruhazasi-lehetosegek-a-vajdasagban/
https://pbkik.hu/esemeny/beszallitasi-lehetosegek-a-gfp-horvatorszagi-palyazatai-kapcsan/
https://pbkik.hu/esemeny/vallalkozz-digitalisan-a-home-office-t-segito-digitalis-megoldasok-webinarium/
https://pbkik.hu/esemeny/%ef%bb%bf%ef%bb%bfexim-export-finanszirozas-biztositas-es-karenyhito-programok%ef%bb%bf/
https://pbkik.hu/esemeny/kreativ-ipari-es-dizajner-talalkozo/


 

 

41. hét - 2020.10.08. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Piacra lépés és üzleti lehetőségek Szlovéniában 
 

42. hét - 2020. 10.14. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Dél-Afrika: gazdasági helyzet, üzleti lehetőségek 

42. hét - 2020. 10.15. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Tárgyaljunk! - Praktikus tanácsok üzleti partnerkeresésre nemzetközi színtéren és 
vitarendezésre az e-kereskedelemben 

43. hét - 2020. 10.22. (csütörtök) 10.00 - 11.30 

Fókuszban Belgium 

43. hét - 2020. 10.22. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Cseh piacra lépési lehetőségek - Takarékos devizaváltás és nemzetközi fizetések 

44. hét - 2020. 10.29. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Piacra lépés és üzleti lehetőségek Erdélyben 

NOVEMBER 

45. hét - 2020. 11.05. (csütörtök) 10.00 - 13.00 

Hogyan lesz az innovatív ötletből piacképes termék? 

46. hét -2020. 11.12. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Tudnivalók az ukrajnai piacra lépéshez 
 
47. hét - 2020. 11.17. (kedd) 10.30 - 13.10 

„Vis maior értelmezése a válságban” 
 
47. hét - 2020. 11.18. (szerda) 14.00 - 15.45 

Vállalati finanszírozás és támogatás a járványidőszakban; az észak-rajna-
vesztfáliai és hesseni régió üzleti lehetőségei 

 

https://pbkik.hu/esemeny/piacra-lepes-es-uzleti-lehetosegek-szloveniaban/
https://pbkik.hu/esemeny/del-afrika-gazdasagi-helyzet-uzleti-lehetosegek/
https://pbkik.hu/esemeny/targyaljunk-ittesmost-partnerkereso-oldalon/
https://pbkik.hu/esemeny/targyaljunk-ittesmost-partnerkereso-oldalon/
https://pbkik.hu/esemeny/fokuszban-belgium/
https://pbkik.hu/esemeny/cseh-uzleti-egyuttmukodesek/
https://pbkik.hu/esemeny/piacra-lepes-es-uzleti-lehetosegek-erdelyben/
https://pbkik.hu/esemeny/hogyan-lesz-az-innovativ-otletbol-piackepes-termek/
https://pbkik.hu/esemeny/tudnivalok-az-ukrajnai-piacra-lepeshez/
https://ittesmost.b2match.io/agenda?session=69740
https://pbkik.hu/esemeny/vallalati-finanszirozas-es-tamogatas-a-jarvanyidoszakban-az-eszak-rajna-vesztfaliai-es-hesseni-regio-uzleti-lehetosegei/
https://pbkik.hu/esemeny/vallalati-finanszirozas-es-tamogatas-a-jarvanyidoszakban-az-eszak-rajna-vesztfaliai-es-hesseni-regio-uzleti-lehetosegei/


 

 

47. hét - 2020. 11.19. (csütörtök) 10.30 - 13.10 

Japán üzleti lehetőségek az élelmiszeriparban (angol nyelven) 

47. hét - 2020. 11.19. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Észak - Kelet Olaszország (Trieszt, Velence, Trento) exportpiaci lehetőségek és 
határon átnyúló vitarendezési, igényérvényesítési lehetőségek  
 
47. hét - 2020. 11.20. (péntek) 12.30 - 14.00 

Interaktív gyártói platform a kreatívipari közösség minden szereplője számára! 

48. hét -2020. 11.24. (kedd) 9.00 - 17.00 

Online Kamarai Beszállítói Fórum 
 
48. hét - 2020. 11.26. (csütörtök) 10.00 - 11.00 

Exportpiaci lehetőségek Ausztriában és Burgenlandban mezőgazdasági termelők 
és gyártók számára 

48. hét - 2020. 11.26. (csütörtök) 14.00 - 15.30 

Európai támogatások vállalkozásoknak nemzetközi együttműködéshez 

49. hét - 2020. 12.03. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Beszállítói és üzleti lehetőségek Lengyelországban 

DECEMBER 

50. hét - 2020. 12.10. (csütörtök) 14.00 - 15.00 

Felvidék gazdasági helyzete és jövőképe – Vállalkozásalapítás, Online vásárlás 
előnyei 

51. hét - 2020. 12.15. (kedd) 10.00 - 12.00 

Együttműködési lehetőségek a kulturális és kreatív iparágakban - SACHE 
workshop 
 

 

https://pbkik.hu/esemeny/japan-uzleti-lehetosegek-az-elelmiszeriparban/
https://pbkik.hu/esemeny/eszak-kelet-olaszorszag-trieszt-velence-trento-exportpiaci-lehetosegek/
https://pbkik.hu/esemeny/eszak-kelet-olaszorszag-trieszt-velence-trento-exportpiaci-lehetosegek/
https://pbkik.hu/esemeny/interaktiv-gyartoi-platform-a-kreativipari-kozosseg-minden-szereploje-szamara/
https://pbkik.hu/esemeny/online-kamarai-beszallitoi-forum/
https://pbkik.hu/esemeny/exportpiaci-lehetosegek-ausztriaban-es-burgenlandban-mezogazdasagi-termelok-es-gyartok-szamara/
https://pbkik.hu/esemeny/exportpiaci-lehetosegek-ausztriaban-es-burgenlandban-mezogazdasagi-termelok-es-gyartok-szamara/
https://pbkik.hu/esemeny/tamogatasok-nemzetkozi-egyuttmukodeshez/
https://pbkik.hu/esemeny/beszallitoi-es-uzleti-lehetosegek-lengyelorszagban/
https://pbkik.hu/esemeny/felvidek-gazdasagi-helyzete-es-jovokepe-vallakozasalapitas-online-vasarlas-elonyei/
https://pbkik.hu/esemeny/felvidek-gazdasagi-helyzete-es-jovokepe-vallakozasalapitas-online-vasarlas-elonyei/
https://pbkik.hu/esemeny/sache-workshop/
https://pbkik.hu/esemeny/sache-workshop/

