
12. lipnja 2017.
CITY PLAZA ZAGREB
Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE:

Društvo / obrt / institucija 

Naziv:

OIB:

Adresa društva / obrta / institucije

ulica i broj:

poštanski broj:

mjesto:

Sudionik 12. konvencije

ime:

prezime:

funkcija: 

telefon: 

faks: 

e-mail:

mobilni telefon: 

Molimo da zaokružite redni broj ispred jedne radionice
na kojoj ćete sudjelovati:
1. Izazovi i prednosti gospodarske diplomacije i trgovinske politike
2. Startupovi i izvoz
3.  Stabilnost financijskog sektora kao preduvjet rasta i razvoja izvoza
4. Financiranje i osiguranje izvoza
5.  Fondovi EU za izvoznike

Kotizacija
ČLANOVI udruge Hrvatski izvoznici ne plaćaju kotizaciju za sudjelo-
vanje na 12. konvenciji hrvatskih izvoznika do broja svojih predstavni-
ka u Skupštini HIZ-a. Kod prijave članovi HIZ-a obavezno šalju 
ispunjenu Prijavnicu za sudjelovanje i ispunjenu Priznanicu o članstvu 
koja im je poslana uz prijavnicu na adrese.  

OSTALI SUDIONICI plaćaju kotizaciju za 12. konvenciju hrvatskih 
izvoznika u iznosu od 250,00 kn (Hrvatski izvoznici nisu u sustavu 
PDV-a), koja uključuje: sudjelovanje u radu Konvencije, korisničke 
podatke za ulaz u on-line Središnju bazu hrvatskih izvoznika, ostali 
konvencijski materijal, kavu i osvježenje tijekom stanke, ručak, 
završnu Deklaraciju 12. konvencije hrvatskih izvoznika koja će biti 
dostavljena poštom.

Kotizacija se plaća unaprijed, platnim nalogom na IBAN Hrvatskih 
izvoznika: HR6223900011100316703 kod Hrvatske poštanske banke 
d.d., s pozivom na broj: 2017-OIB i opisom plaćanja “kotizacija za 12 
konvenciju”, najkasnije do petka, 09. lipnja 2017., do 12.00 sati.
Računi za uplaćenu kotizaciju slat će se poštom na adrese 
naznačene u prijavama nakon održane 12. konvencije.

Prijava
Ispunjenu prijavnicu dostavite najkasnije do petka, 09. lipnja 2017., do 
12.00 sati, na broj telefaksa 01/49 23 797 ili na e-mail adresu 
info@hrvatski-izvoznici.hr. Prijavu ćemo smatrati pravovaljanom tek 
po uplati kotizacije na račun Hrvatskih izvoznika.

Naknadni povrat uplaćene kotizacije 
Puni iznos kotizacije bit će vraćen ukoliko je odjava sudjelovanja 
zaprimljena isključivo pisanim putem na broj telefaksa 01/49 23 797 
ili na e-mail adresu info@hrvatski-izvoznici.hr, najkasnije do 09. 
lipnja 2017., do 12.00 sati.

Program i prijavnica za sudjelovanje u elektronskom obliku dostupni 
su na internetskoj stranici http://www.hrvatski-izvoznici.hr/konvencija/

plus.google.com/+HrvatskiizvozniciZagreb

linkedin.com/company/hrvatski-izvoznici   

twitter.com/HrvIzvoznici

organizator medijski pokroviteljlogistički partnerpartneri


