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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
Tájékoztatás a 29. Innovációs Nagydíj kiadványról
Ahogyan a korábbi években is a Magyar Innovációs Szövetség kiadványba gyűjtötte a Magyar Innovációs
Nagydíj pályázatának végeredményét.
A kiadvány digitális formában a http://www.innovacio.hu/nagydij_pdf/kiadvany_2020.pdf linken érhető el.
Kérelemmel menthető ki a beszámolók május 31-ei határidejének elmulasztása
Figyelmébe ajánljuk az MTI 2021. május 1-i közleményét, miszerint „Kérelemmel menthető ki a beszámolók,
illetve az azokhoz kapcsolódó bevallások május 31-ei határidejének elmulasztása az idén” Izer Norbert
államtitkár tájékoztatása szerint.
>>>

Tájékoztatás az ágazati bértámogatás változásairól
A Magyar Közlöny (magyarkozlony.hu) 73. száma alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatja
Önöket, hogy 2021.05.01-től változott az ágazati bértámogatásban és az adókedvezményben részesülők köre.
>>>

Meghívó - Modern Vállalkozások Programja - Digitalizációval a fenntarthatóságért
Az Infotér Egyesület nevében szeretettel meghívjuk a Modern Vállalkozások Programja – Digitálizációval a
fenntarthatóságért országos, online konferenciára.
Időpont: 2021. május 27, 13 óra
>>>

Meghívó - Hogyan értékesítsünk sikeresen Franciaországba? című szakmai előadásra
A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara a Coface Hungary Kft. támogatásával tisztelettel meghívja Önt
egy webinárium keretén belül megrendezésre kerülő szakmai előadásra és egy ezt követő online
konzultációra, a következő témában: Hogyan értékesítsünk sikeresen Franciaországba?
Időpont: 2021. május 26. (szerda), 10:00-11:30
>>>

Design Management Díj
Ajánljuk figyelmébe a Magyar Formatervezési Tanács aktuális pályázatát, a Design Management Díj felhívását.
A járványügyi helyzet okán idén is egyszerűsített benyújtással, postai helyett elektronikus úton várják mind a
magánszemélyi jelöléseket, mind a szervezetek nevezését.
>>>

K&H kiválósági díj
A K&H Bank Zrt. 6. alkalommal hirdeti ki a K&H kiválósági díj pályázatát, melynek célja a hazai családi
vállalkozások támogatása, továbbá a gazdasághoz való hozzájárulása és a társadalom iránti elkötelezettség
elismerése.
>>>

Tájékoztatás (vállalati oltópontok, expatok, üzleti utazások)
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány döntése alapján:
1. Azok a vállalatok, amelyek saját vállalati oltópont kialakítását tervezik, a megyei kormányhivataloknál
jelezhetik az ezirányú szándékukat.
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2. Május elején megnyílik az angol nyelvű felület, amelyen keresztül a tartósan Magyarországon élő, TAJszámmal nem rendelkező külföldiek (expatok) is regisztrálhatnak a COVID-19 elleni védőoltásra.
3. Az üzleti utazásokra vonatkozó szabályokban változás nem történt, az üzleti utazások az eddigi szabályok
szerint működnek a továbbiakban is.
Dr. György László államtitkár
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:
Itt&Most ajánlatok
Hogyan értékesítsünk sikeresen Franciaországba? – online webinárium, 2021. május 26.
https://bit.ly/3ukWIul

A rendezvény célja, hogy a francia piac iránt érdeklődő magyar vállalatokkal olyan hasznos szakmai
információkat ismertessenek meg, amelyekkel hozzájárulhatnak franciaországi exporttevékenységük
sikerességéhez.
Vízi sporteszközöket vásárolnék – csónak, jet ski. - https://bit.ly/3xQrJIM
Utazásszervezés - partnereket keresünk! - https://bit.ly/2R0v8Eb
Mezőgazdasági gépet vásárolnék! - https://bit.ly/3eYMDMV
#EENCanHelp!
Ebben a rovatban a több mint 60 országban jelenlévő Enterprise Europe Network üzleti, technológiai és kutatásfejlesztési és innovációs partnerkereső profiljaiból és üzletember találkozóiból válogatunk az egyes ágazatok
szereplői számára.
Szerb forgalmazó gyógyszer- és orvostechnikai eszköz beszállítókat keres EU tagországokból.
https://bit.ly/3vOgVJ0

Olasz bortermelő szövetkezet forgalmazókat keres prémium borainak értékesítéséhez.
https://bit.ly/3uBcYHq

Lengyel közvetítő szolgáltató cég építőanyagok és ipari termékek gyártóit és forgalmazóit keresi, akik
érdekeltek a lengyel piacra való bejutásban értékesítési szolgáltatási szerződés és kereskedelmi ügynöki
megállapodás alapján.
https://bit.ly/3nU0k3L

A repülőterek logisztikai folyamataival foglalkozó holland vállalat megoldásokat keres a poggyász jellemzőinek
azonosítására a zavarok megelőzése érdekében.
https://bit.ly/3b67exK

Orvosi diagnosztikai központ keres technológiát a vérmintavételek kapcsán keletkező hulladékok (műanyag
csövek, gumi/műanyag tömítőanyagok, címkék, pufferfolyadék, biológiai hulladékok) fenntartható kezelésére.
https://bit.ly/2PZ0J8Q

Fából készült játékok és iskolai bútorok forgalmazásával foglalkozó holland nagykereskedő keresi fából készült
székek gyártóit.
https://bit.ly/3eUXpnD

Rendezvények
Fejlett gyártástechnológiák – @Smart Manufacturing Matchmaking 2021
május 13. - május 14.
https://bit.ly/38TMWGS

Az intelligens gyártás és ipar 4.0 területén működő vállalkozásokat, szakembereket, egyetemeket és
kutatóintézeteket ismét virtuális üzletember találkozókkal, üzemlátogatásokkal és webináriumokkal várják a
Smart Manufacturing Matchmaking 2021 keretében.

