
ВИРТУЕЛНО ПОСЛОВНО ПУТОВАЊЕ 2020
БАЛКАНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА У РУСИЈУ

НОВИ ФОРМАТ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПАРТНЕРА У РУСИЈИ

Данас живимо у сложеном и новом времену. А све промене теже
ка  бољем.  Почињемо радити на нови начин.  Партнерство са  руским

компанијама, посебно сада, током великих реформи у Русији, поставиће чврст темељ за велику заједничку
пословну будућност. Трговинско-индустријска комора Пермске области, једна од највећих и водећих у Русији
која успешно послује у последњих 5 година у земљама Балканског региона,

за предузећа са подручја Балкана врши тражење партнера у Русији

од 15. јула до 15. августа  2020. год.
На  званичној  веб-страници  Коморе  permtpp.ru биће  објављене  све  понуде  српских  компанија  -

предлоге за сарадњу, понуде за куповину или продају робе, као и све понуде руских компанија из Пермског
и других руских региона.

15. јула биће одржана званична онлајн конференција свих учесника (на Zoom платформи) на којој  ће
бити презентоване могућности Коморе и њене радне процедуре у интересу учесника.

Сарадници Коморе за вас:
- ће пронаћи потенцијалне партнере за заједничко пословање у Русији и / или Србији
- ће пронаћи потенцијалне купце за робу и услуге из Србије
- ће наћи добављаче за српске купце
- ће одржати прелиминарне преговоре
- ће обезбедити директан контакт са потенцијалним пословним партнерима
- ће пружити консултације по правним и финансијским питањима пословања у Русији
- ће модерирати преговоре по вашим захтевима.

Информације о свакој компанији и сви контакти остаће у бази Коморе и накнадно ће се користити за
презентовање предузећа другим потенцијалним партнерима у Русији и ЗНД. 

Од 1. до 15. јула 2020. се врши регистрација учесника 

Да бисте то учинили потребно је на имејл-адреси Почасног представника Пермске коморе за Балкан
Јулије Вавилове (yuliyavavilova@gmail.com, +359879051548)

послати попуњени Захтев у следећем формату:



Назив предузећа Контакт: веб-сајт,
тел., адреса, е-mail

Менаџер (име и
презиме) / Контакт

особа (име и
презиме)

Опис пословања,
укратко

Потенцијални
партнери: сектор

индустрије,
пословни интереси

Роба, услуге нуђене
за продају / Захтев

за робу, услуге
тражене за куповину 

и извршити уплату у износу од 480   euro на рачун организатора – Пермске ТИК (број жиро рачуна можете
добити од представника Пермске Трговинско-индустријске коморе у Бугарској – Јулије Вавилове).

Тражење  пословног  партнера  у  иностранству  обично  захтева  пуно  напора,  времена  и  пара.  Ми,
вођени жељом за ширењем пријатељстава, учинићемо то за вас по симболичној цени. 

У периоду од 15. јула до 15. августа, сваки учесник ће почети да добија информације о компанијама
које  су  показале  интересовање за  његово пословање,  и  имаће  прилику  да  лично успостави  контакте и
преговара. 

Сви контакти остварују се преко представника Пермске Трговинско-индустријске коморе у Бугарској –
 Јулије Вавилове: 

Viber, WhatsApp, Telegram +359879051548, +79024720649 yuliyavavilova@gmail.com


