16. ročník EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT
pod záštitou agentury CzechTrade

ZVIDITELNĚTE SVÉ EXPORTNÍ ÚSPĚCHY
PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE!
Exportní cena DHL UNICREDIT uděluje již 16. let prestižní ceny malým a středně velkým exportérům v České republice.
Soutěž pod záštitou vládní agentury CzechTrade vám nabízí zajímavé srovnání
a zviditelnění vaší firmy u odborné i širší veřejnosti.

Do soutěže se můžete přihlásit prostřednictvím www.exportnicena.cz
Všichni přihlášení exportéři získají zajímavé benefity.
Účast v soutěži je bezplatná, pro přihlášení uveďte základní údaje o vaší firmě a jejím exportu.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 11. října 2013 ve 12:00 hodin.

Soutěžní kategorie
Malá společnost
Středně velká společnost
Exportér regionu – Liberecký kraj
Exportér teritoria – Visegrádská čtyřka (V4 – státy střední Evropy: Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko)
Nejúspěšnější klient CzechTrade

Další ocenění
Nejúspěšnější klient CzechTrade Jihomoravského kraje

BONUSY, KTERÉ ZÍSKÁTE PŘIHLÁŠENÍM SE DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU
KLUB EC			
DHL EXPRESS		
ZÁTIŠÍ GROUP 		
KOMPASS		
OSPAP
SVĚT PRŮMYSLU		
			
ČIA 			
E15 & Profit 		
Franchising.cz		
AGENTURA HELAS
			

pozvánky na Neformální klubová setkání exportérů
sleva 30 % na odeslání první zásilky (slevy se nesčítají)
VIP voucher 2 za 1
certifikát na 3.000,- Kč na čerpání služeb dle nabídky společnosti
speciální nabídka na nejoblíbenější sortiment obalových materiálů
předplatné časopisů Svět průmyslu & For manufacture
voucher v hodnotě 3.000,- Kč na prezentaci firmy v časopise
voucher na odběr libovolného produktu na 1 měsíc v hodnotě 5.000,- Kč
možnost bezplatného odběru elektronického zpravodaje
50% sleva na inzerci v časopise Vlastní firma FRANCHISING
čestné členství ve společenském klubu HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB
pro prvních 10 přihlášených a pro absolutní vítěze

Pokud si nepřejete získávat další informace, odepiště nám prosím na tento e-mail a do předmětu uveďte „nezasílat“. Předem vám děkujeme.

ZAKLADATEL

GENERÁLNÍ PARTNER

ODBORNÝ GARANT

ZÁŠTITA

POŘADATEL

AGENTURA HELAS

PARTNEŘI

Váš pojišovací makléø

SPOLUPRÁCE

Česko – maďarská obchodní kom
kam

Česko – maďarská obchodní komora
Cseh - Magyar kereskedelmi
Cseh - Magyar kereskedelmi kamara
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC

5

2

5

2

PLUS

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.5plus2.cz

PLUS

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

