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Organizator: Hrvatski izvoznici 

Suorganizatori - partneri: 
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR 
Hrvatska gospodarska komora - HGK
Hrvatska mreža poslovnih anđela - CRANE
Hrvatska obrtnička komora - HOK
Hrvatska udruga poslodavaca - HUP
Financijska agencija - FINA

Hrvatski izvoznici
Tel: 01/ 49 23 796
Fax: 01/ 49 23 797
e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr
www.hrvatski-izvoznici.hr

Organizacijski odbor 12. konvencije hrvatskih izvoznika:
Darinko Bago, predsjednik udruge Hrvatski izvoznici
Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore
Dražen Čović, predsjednik Uprave Financijske agencije
Gordana Deranja, predsjednica Hrvaske udruge poslodavaca
mr.sc. Tamara Perko, potpredsjednica udruge Hrvatski izvoznici
Marin Pucar, potpredsjednik udruge Hrvatski izvoznici
Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore
Nada Šimić, potpredsjednica udruge Hrvatski izvoznici
Davorin Štetner, predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela
Ivo Usmiani, potpredsjednik udruge Hrvatski izvoznici
Josip Vugrinec, zamjenik predsjednika udruge Hrvatski izvoznici
Nadica Zver, potpredsjednica udruge Hrvatski izvoznici

Pogodnosti za sudionike 12. konvencije hrvatskih izvoznika:
Besplatni šestomjesečni pristup Središnjoj bazi hrvatskih izvoznika
Hrvatski izvoznici svakom sudioniku 12. konvencije hrvatskih izvoznika omogućuju šestomjesečni pristup on-line 
Središnjoj bazi hrvatskih izvoznika (sbhi.hrvatski-izvoznici.hr/pregled).
Sudionici će korisničke podatke za ulaz u on-line bazu dobiti nakon održane 12. konvencije hrvatskih izvoznika na 
e-mail adresu iskazanu u prijavi.

logistički partner

12. lipnja 2017.
CITY PLAZA ZAGREB

Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb



P R O G R A M
Dvorana Kornati
10.00 otvaranje 12. konvencije hrvatskih izvoznika 
 uvodni pozdrav - g. Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika
 pozdravni govor: g. Marko Jurčić, savjetnik za gospodarstvo Predsjednice RH  

 Dodjela nagrada “Zlatni ključ“ - najboljim izvoznicima u 2016.

11.10   govor  - g. Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH 
11.25 zajedničko fotografiranje dobitnika nagrada s predsjednikom Vlade RH 

Predvorje dvorane Kornati
11.30  stanka
Dvorana Kornati
12.00 panel rasprava “Novi svjetski izazovi i EU s više brzina: Pozicioniranje hrvatskog izvoza“
 SUDIONICI:  dr.sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta
  g. Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade RH i ministar vanjskih i europskih poslova
  g. Marko Jurčić, savjetnik za gospodarstvo Predsjednice RH
  mr.sc. Boris Lalovac, saborski zastupnik
  prof.dr.sc. Marijana Ivanov, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  g. Davorin Štetner, predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela
  g. Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika
 MODERATOR: Mislav Togonal

Predvorje dvorana i terasa, 1. kat 
13.30 ručak

14.30 dvorana  Brač
 1. radionica: Nove prilike za izvoznike - gospodarska diplomacija i trgovinski ugovori
 moderator: gđa. Zorica Kučić Vitaljić, savjetnica udruge Hrvatski izvoznici za carinska pitanja
 PROGRAM
 RADIONICE: Hrvatski model gospodarske diplomacije
  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, g. Jasmin Devlić, načelnik Sektora za gospodarske odnose
  Trgovinski sporazumi: Što pružaju hrvatskim izvoznicima 
  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, gđa. Zrinka Horvatić, voditeljica Službe za trgovinsku politiku
  Informacije o tržištima trećih zemalja: Kako pomoći hrvatskim izvoznicima?
  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, gđa. Tatjana Vinković, voditeljica Odjela za pristup tržištu
 dvorana Lopud 
  2. radionica / panel rasprava: Startupi i izvoz bez granica  
 moderator:  g. Saša Cvetojević, direktor INSAKO d.o.o. i član Upravnog odbora CRANE-a 
 SUDIONICI: g. Adrijan Ježina, osnivač B.net-a i član Upravnog odbora CRANE-a
  g. Marko Kovač, direktor i osnivač Repsly Inc.
  g. Saša Miklošić, direktor i osnivač startup-a Nanodiy
  g. Alan Sumina, direktor i osnivač Nanobit d.o.o.

 dvorana  Mljet
 3.  radionica: Stabilnost financijskog sektora kao preduvjet rasta i razvoja izvoza
 moderator i predavač: prof.dr.sc. Marijana Ivanov, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 OPIS: Izvozna aktivnost uvelike ovisi o financijskog podršci banaka i drugih financijskih posrednika, a takvu
  podršku može pružiti jedino stabilan i razvijen financijski sustav. Stabilnost financijskog sektora je
  preduvjet učinkovite alokacije resursa, održivog gospodarskog rasta i rasta zaposlenosti, a njegova
  razvijenost čimbenik raznolikosti izvora financiranja poduzetništva.

 dvorana Kornati
 4.  radionica: Financiranje i osiguranje izvoza
 moderator: g. Veljko Drakulić, Bisnode Hrvatska d.o.o.
 PROGRAM
 RADIONICE: Novosti u programima za izvoznike kod HBOR-a
  Hrvatska banka za obnovu i razvitak, gđa. Andreja Mergeduš, rukovoditeljica Osiguranja izvoza
  gđa. Jadranka Mršić Hebrang, rukovoditeljica Direkcije kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva
  Prednosti koje osiguranje potraživanja donosi izvoznicima
  Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., g. Zvonimir Samodol, predsjednik Uprave
  Osiguranje robe u prijevozu
  Croatia osiguranje d.d., , gđa. Andreja Brzica, zamjenica direktora Sektora za neživotna osiguranja
  Erste banka u financiranju pripreme izvoza, uvoza i lokalne distribucije
  Erste & Steiermärkische Bank d.d., gđa. Sanja Gracin, voditelj Službe financiranja i izvoza
  gđa. Andrea Logarić, specijalist financiranja trgovine i izvoza
  Međunarodnom naplatom do povećanja likvidnosti
  EOS Matrix d.o.o., g. Tomislav Bertol, voditelj prodaje
  Identifikacija poslovnih partnera u inozemstvu
  Bisnode Hrvatska d.o.o., g. Veljko Drakulić, Regional Key Account

 dvorana Lastovo
 5.  radionica: Fondovi EU za izvoznike
 moderator: gđa. Ljiljana Habunek, tajnica udruge Hrvatski izvoznici
 PROGRAM
 RADIONICE: Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”
  Status provedbe Poziva namjenjenih poduzetnicima
  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gđa. Radojka Tomašević, voditeljica Službe
  za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne,
  zdravstvene i obrazovne infrastrukture 
  Prilike iz EU Fondova za izvozne MSP-ove
  Ministarstvo poduzetništva i obrta, gđa. Sanja Fišer, voditeljica Službe za pripremu i vrednovanje programa EU
  Uloga HBOR-a u financiranju korisnika Europskih strukturnih i investicijskih fondova
  Hrvatska banka za obnovu i razvitak, g. Josip Grgić, specijalist Direkcije EU fondovi i financijski instrumenti

 16.00 zatvaranje 12. konvencije hrvatskih izvoznika  - usvajanje Deklaracije Hrvatskih izvoznika
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