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DUBAJ A-TÓL Z-IG
ÜZLET ▪ ADÓZÁS ▪ PÉNZÜGYEK

www.systemmedia.hu

Előadóink:
Karácsony Balázs
nemzetközi adómenedzser,
adótanácsadó
Crystal World Wide Limited
Dr. Nagy Szabolcs
jogi igazgató, adószakértő
Crystal World Wide Limited
Dr. Magyar Csaba
ügyvezető igazgató,
okleveles adószakértő
Crystal World Wide Limited
Schumann Szergej
pénzügyi és számviteli igazgató,
könyvvizsgáló
Crystal World Wide Limited

Időpont és helyszín:
2017. október 11. szerda
10 -15.00 ig. Regisztráció 9.00 órától.
Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Ajánló:
Miért lett világviszonylatban is az egyik legnépszerűbb üzleti
helyszín az Egyesült Arab Emírségek? Havonta több ezerrel nő
azoknak a vállalkozóknak a száma, akik nem akarnak lemaradni az
ottani piaci robbanás nyújtotta lehetőségekről. A magyar
üzletemberek többsége sokat hallott már a dubaji cégekről, de a
legtöbb esetben csak részben jutott el hozzá a szükséges
információ. Felejtsük el a városi legendákat és nézzük át együtt
hogyan működik a világ egyik legfejlettebb pénzügyi központja. Az
előadókat delegáló Crystal Worldwide Group saját irodával
rendelkezik Dubaj központjában, amely biztosítja a naprakész
ismeretek és üzleti megoldások hiteles átadását.
Témakörök:
Amit feltétlenül tudnia kell egy vállalkozónak a helyi politikai és
gazdasági viszonyokról ▪ Hogyan működik az üzleti élet az
Emírségekben? ▪ Igazítsuk a cégformát a tevékenységünkhöz! ▪ Mi a
különbség az offshore, a free zone és a mainland társaság között? ▪
Közérthető információk a cégalapítási eljárásokról ▪ Magán – és
céges bankszámlanyitás ▪ Érdemes-e a cégalapítás után letelepedni
és helyi adózóvá válni? ▪ Adómegtakarítási és vagyonvédelmi
lehetőségek ▪ Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény
Magyarország és az Emírségek között ▪ Hasznos tippek és tanácsok
JELENTKEZÉS

„Dubaj A-tól Z-ig”

2017. október 11.

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: www.systemmedia.hu

Részvételi díj:
29 900 Ft + áfa / fő

Cégnév: ..........................................................................................

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa/ fő
Cím:

...........................................................................................

Ellátás:
Kávé, tea, reggeli sütemények.

Jelentkező neve:

Jelentkezési feltételek:

Beosztás:

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von
maga után. A részvételi díjat számlánk
alapján szíveskedjen utalni.
A részvételi díj tartalmazza a reggeli
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek
közterheit a résztvevő cégének kell
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk
felnőttoktatásra és étkezésre.
Lemondást csak írásban fogadunk el a
rendezvényt megelőző 3. munkanapig.
Ezt követő lemondás esetén a részvételi
díj 50% + áfa költségét adminisztrációs
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk.

Telefon:

............................................................................

................................ E-mail: ..........................................
..............................

Fax: ...............................................

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!
Elektronikus számlát kérek:

E-mail cím: .........................................

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési
feltételeket elfogadom:

Kelt: 2017……………………………..

P. H.

……………………………………………………….

