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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
Szakképzési tájékoztató fórum - A duális képzés financiális kérdései - avagy megéri-e oktatni az új rendszerben (Kereskedelem)
Tárgyi témában tájékoztató fórumot szervezünk, melynek időpontja 2021.06.03., du. 14:00 óra.
A csütörtöki napon a kereskedelem ágazatban tevékenykedő/képző vállalkozásokra/szakmákra fókuszálunk!
>>>
Szakképzési tájékoztató fórum - A duális képzés financiális kérdései - avagy megéri-e oktatni az új rendszerben (Turizmus és vendéglátás)
Tárgyi témában tájékoztató fórumot szervezünk, melynek időpontja 2021.06.08., de. 10:00 óra.
A keddi napon délelőtt a turizmus és vendéglátás ágazatban tevékenykedő/képző vállalkozásokra/szakmákra fókuszálunk!
>>>
Szakképzési tájékoztató fórum - A duális képzés financiális kérdései - avagy megéri-e oktatni az új rendszerben (Autóipar)
Tárgyi témában tájékoztató fórumot szervezünk, melynek időpontja 2021.06.08., du. 12:00 óra.
A keddi napon délután az autóiparhoz köthető ágazatban (pl. autószerelő, karosszérialakatos stb.) tevékenykedő/képző vállalkozásokra/szakmákra
fókuszálunk!
>>>
K&H kiválósági díj
Hogyan tűnhetsz ki a családi vállalatok közül? A K&H díjjazza a példamutatást! A K&H családi vállalatok kiválósági díjra idén négy kategóriában lehet
pályázni 2021. augusztus 6-ig. Legyél Te a következő és vedd át a díjat a Forbes Családi Vállalatok Gálán!
>>>
Mentorprogram a vállalkozások támogatására - második esély a vállalkozói szférában
DanubeChance 2.0. fő célja a tanulás lehetőségének elősegítése a politikai döntéshozók és a kormányzati szervek, kutatóintézetek és egyetemek,
valamint a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások, illetve az üzleti vállalkozásokat támogató szervek és a nyilvánosság között. A projekt célja
olyan irányelvek kidolgozása, amelyek lehetővé teszik, hogy a korábban nehéz helyzetbe jutott, a Duna régióban tevékenykedő vállalkozók
újrakezdhessenek.
>>>
Digital Services Act
Nyilvánosan megtekinthetővé vált az Eurochambres-nek az Európai Bizottság által elfogadott Digitális szolgáltatásokról szóló törvényre (Digital
Services Act) reflektáló reakciója. A most kiadott törvény keretrendszert határoz meg a digitális szolgáltatók és fejlesztők számára.
>>>
Európai Zöld megállapodás
Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének oldalán megjelentek az Európai Zöld megállapodással kapcsolatos információk és kapcsolódó
dokumentumok. Az anyagok között találunk magyar nyelvű leírást az Európai Zöld megállapodás 2030-as, illetve 2050-es klímacéljaival kapcsolatosan.
>>>
Online konferencia és kooperációs megbeszélések - Energiahatékonyság az iparban
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2021. június 22-én online konferenciát szervez, „Energiahatékonyság az iparban
Németországban és Magyarországon, fókuszban az automatizálás és a digitalizáció” címmel.
>>>
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) online konferenciája
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) szervezésében 2021. június 22-én megrendezésre kerül „Energiahatékonyság az iparban
Németországban
és
Magyarországon,
fókuszban
az
automatizálás
és
a
digitalizáció”
című
online
konferencia.
A rendezvény 2021. június 23-án és 24-én online kooperációs megbeszélésekkel egészül ki, a konferencián előadó német vállalatok részvételével,
amelyek üzleti kapcsolatokat keresnek Magyarországon.
>>>
2. Német- Magyar Ipari Kontaktbörze június 8.-9.
2021. június 8-9. között rendezik meg a 2. Német-Magyar Ipari Kontaktbörzét, amelynek középpontjában most az elektronika, az IT és az ipari
háttérszolgáltatások (pl. karbantartás, javítás, IT szolgáltatást nyújtók stb.) állnak. Ilyen területekről várja érdeklődők (potenciális beszállítók)
jelentkezését a projektben részt vevő (jelenleg) 7 beszerző.
>>>
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