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Vientikaupan ajankohtaispäivä 23.11.2021
Kuopio
Hybriditoteutus: Teams & Kuopio,
Varmista sujuvat ja tehokkaat vientiprosessit koulutuksen avulla.
Vientikaupan ajankohtaispäivässä tuhti tietopaketti vientikaupan asiakirjoista,
vapaakauppasopimuksista ja alkuperäasioista. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi
kansainvälistä tavara- tai palvelukauppaa varten laadittavan sopimuksen perusasiat.
ALKAA
23.11.2021 08.45 23.11.2021 16.00

SIJAINTI
,
Kuopio

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

380 € / 380 €

580 € / 580 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Vientikaupan ajankohtaispäivä on suunnattu kaikille vientikaupan parissa
työskenteleville henkilöille, niin alalle juuri tulleille kuin
kokeneemmallekin henkilöstölle, jotka haluavat päivittää tietojaan
vientikaupan uusimmista määräyksistä sekä sopimuksiin liittyvistä
käytännöistä.

klo 8.45
Ilmoittautuminen ja aamukahvit

Vientikaupan ajankohtaispäivä on osa kauppakamarin Sawosta
Maailmalle -kansainvälistymiskuukauden ohjelmaa. Tässä
koulutuspäivässä saat kattavan käytännönläheisen tietopaketin
vientiosaamisesi tueksi. Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena
Kuopiossa, mutta voit osallistua koulutukseen myös etäyhteydellä.

Vientikaupan asiakirjat, vapaakauppasopimukset ja alkuperäasiat, Jukka
Säikkälä

Koulutuspäivän sisältö
Vientikaupan asiakirjat, vapaakauppasopimukset ja alkuperäasiat,
asiantuntijana Jukka Säikkälä

klo 9.00
Koulutuspäivä alkaa & tervetuloa

Vientikaupan rajoitteet ja pakotteet
EU:n vapaakauppasopimukset ja niiden merkitys yrityksesi vientikauppaan
Alkuperäsääntöjen perusperiaatteet ja etuuskohteluasiakirjat (EUR.1, EURMED, A.TR, alkuperäilmoitukset, REX-rekisteröinti ja valtuutettu viejä)
Tullinimikkeet
Vientikaupan asiakirjat, mm. kauppakamarien myöntämät asiakirjat
Tavaran ennakkotarkastus ja sertifiointti
Asiakirjojen vahvistaminen ja laillistaminen
Brexitin tuomat muutokset asiakirjamääräyksissä Ison-Britannian
vientikaupassa
EU:n Access2Markets -verkkopalvelun käyttö ja hyödyt yrityksellesi

Koulutuspäivän ensimmäisessä osuudessa käydään läpi kattavasti
vientikaupassa tarvittavia asiakirjoja, EU:n vapaakauppasopimuksia ja
niihin liittyviä tuotteiden alkuperämääräyksiä. Myös kansainvälisten
pakotteiden ja vientirajoitusten vaikutus vientiin tuodaan esille.
Osuudessa käsitellään mm. tullinimikkeitä, tavaran ennakkotarkistamista
ja sertifiointia ja Brexitin tuomia muutoksia Iso-Britannian vientikaupassa.

n. klo 10.15
Lyhyt tauko

Kansainvälisen kauppasopimuksen perusteet, asiantuntijana Marko
Silen

klo 12.00
Lounastauko

Koulutuspäivän toisessa osuudessa käydään läpi kansainvälistä tavara- tai
palvelukauppaa varten laadittavan sopimuksen perusasiat ja
tyypillisimpien ongelmatilanteiden hoitaminen. Koulutus auttaa myös
kiinnittämään huomiota tärkeimpiin asioihin, mikäli kauppasopimuksen
toinen osapuoli tarjoaa omia valmiita sopimusehtojaan tai
kauppasopimuksen pohjaa.

klo 12.45
Koulutus jatkuu
Kansainvälisen kauppasopimuksen perusteet, Marko Silen
Millainen on hyvä kansainvälisenkaupan sopimus?
Yleistä viennin sopimusten laatimisesta
Jakelutien valinta
Ylivoimainen este, koronatilanne
Kenen kanssa kauppoihin – ostajan taustojen tarkistaminen
Sopimusneuvottelujen merkitys
LOI, MOU, NDA – kannattaako tehdä?
Virheet tarjouksessa, tilauksen peruuttaminen – miten toimia?
Yleiset sopimusehdot kansainvälisessä kaupassa (YSE:t) ja toimituslausekkeet
EU:n kilpailuoikeus sopimuksissa
Oman vastuun rajoittaminen
Keinoja turvata kauppahintasaatavaa
Kansainvälinen kauppalaki – CISG
Yleisimmät tavat järjestää kansainvälinen jakelu: agentti- ja
jälleenmyyntisopimukset
Reklamaatiot, takuut ja niiden hoito
Miten sopimus irtisanotaan tai puretaan?
Riitojen ratkaisu ja lainvalinta kansainvälisessä kaupassa
Amerikkalaisia sopimuslausekkeita
Mistä löytyy sopimusmalleja kansainväliseen kauppaan?
Kerrataan opittua – käytännön tapausharjoituksia
klo 14.00–14.20
Kahvitauko
klo 16.00
Koulutus päättyy

Asiantuntijat
Jukka Säikkälä
Asiantuntija, ulkomaankaupan määräykset
Helsingin seudun kauppakamari

Marko Silen
Johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Kuopion alueen kauppakamari
017 266 3800
kauppakamari@kuopiochamber.fi

Peruutusehdot
Osallistumisen voi perua maksutta seitsemän (7) arkipäivää ennen valmennuspäivää. Tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista laskutamme puolet osallistumismaksusta.
Mikäli henkilö peruu osallistumisen kaksi (2) arkipäivää ennen valmennuspäivää tai sen jälkeen, tai ei saavu paikalle, laskutamme koko osallistumismaksun.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

