
 
 
 
 
 

 
ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA , a.s.  

a  
ASOCIACE MALÝCH A ST ŘEDNÍCH PODNIK Ů A ŽIVNOSTNÍK Ů ČR  

 
si Vás dovolují pozvat na  

 

PŘ ÍPADOVÉ  STUDIE  NA  PŘÁNÍ  
 

 

Datum konání: středa 15.6.2011 od 10:00 do 10:45 hodin 

Místo konání: online, možnost připojení z domova či kanceláře 

Cena za seminář: zdarma 

Kapacita:  20 účastníků   

Lektoři: Martin Švéda – ČEB, malé a střední podniky  
   

Program:   

� úvod 
� produkty ČEB pro MSP 
� případové studie – úspěšně realizované obchodní případy 
� online konzultace, dotazy, diskuze 

Přihlašování  

� napište na email sme@ceb.cz 
� uzávěrka registrace v pondělí 13.6.2011 ve 14:00 
� obratem obdržíte informační email s veškerými pokyny  
� nehodí se Vám náš termín? Napište nám. Informace o novém termínu 

Vám zašleme emailem. 

 

Online seminář neboli webinář šetří Váš čas, nemusíte nikam cestovat, dozvíte se nové 
informace, o kterých můžete rovnou i diskutovat. Účast na webináři je jednoduchá a efektivní, 
bez nároků na vysokou znalost práce s internetem. 

S případnými dotazy se prosím obracejte na Martina Švédu, tel. 222 843 346, email: 
martin.sveda@ceb.cz. 
 



Proč se na tento webinář přihlásit? 

� Jste malý či střední podnik a potřebujete financovat vývoz nebo subdodávky pro 
vývoz? 

� Neorientujete se v nabídce produktů exportního financování? 

� Zajímají Vás možnosti pojištění vývozních úvěrových rizik? 

� Nejste si jisti, kdy využít pojištění se státní podporou a kdy pojištění na komerční 
bázi? 

� Nemusíte nikam cestovat, informace se dozvíte v tomto online semináři přímo ve Vaší 
kanceláři či doma. 

Pro koho je webinář určen:  

� pro ředitele, jednatele malých a středních podniků – subdodavatelů i exportérů 

� pro všechny, kteří mají zájem 

Požadované hardwarové a softwarové vybavení: 

� internetový prohlížeč - Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox 2 a vyšší nebo 
Google Chrome  

� reproduktory nebo sluchátka 

� minimální rychlost připojení k Internetu pro účast je 256 kb/s a to pro odesílání i 
přijímání dat 

� mikrofon (není podmínkou) 

� webovou kameru (není podmínkou) 

 
 


