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TEGYE EGYSZERŰBBÉ, GYORSABBÁ ÉS HATÉKONYABBÁ
KERESKEDELMI PROJEKTJEIT KAMARÁNK SEGÍTSÉGÉVEL!

29 év szakmai tapasztalat
Több mint 1100 kiszolgált ügyfél
Kiterjedt szakmai partnerhálózat

KÜLDETÉSÜNK

A Franciaország és

Magyarország közötti

bilaterális kereskedelem

fejlesztése

Üzletfejlesztéssel

kapcsolatos projektek

megvalósítása Ügyfeleink

számára

OUR STRENGTHS 

A magyar piac sajátosságainak

ismerete  

Hozzáférés a magyar piaccal

kapcsolatos statisztikai és céges

adatbázisokhoz·     

Kereskedelmi szaktudás·     

Reklámozási/népszerűsítési

lehetőség a kommunikációs

eszközeink révén

Kiterjedt hazai és nemzetközi

kapcsolatok

·     

SZAKMAI HÁLÓZATUNK

A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara a CCI

France International tagjaként az egyetlen francia

kereskedelmi kamara Magyarországon, amely segítséget

nyújt francia vállalatok számára cégalapítással

kapcsolatos projektek megvalósításában..

A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara a Team

France export kizárólagos képviselője Magyarországon.

Támogatást nyújtunk francia vállalatoknak

Magyarországra irányuló export-tevékenységükhöz..

A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara a

Promosalons hivatalos képviselője Magyarországon.

Franciaországban szervezett különböző nemzetközi

szakkiállítások népszerűsítésével foglalkozunk.

HA....

INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE? PIACFELMÉRÉS ÉRDEKLI? 

CÉGET ALAPÍTANA? 
MUNKAÁLLOMÁST VAGY 
 IRODÁT KERES?

Teljesen felszerelt munkaállomásokat vagy
akár tárgyalótermet is (helyiség, irodabútor,
nyomtató) tud bérelni tőlünk rugalmas
feltételekkl Budapest Szívében, az Astoriánál.

Ágazati piacfigyelés, piactanulmány vagy
ajánlatának tesztelése közül választhat. Alapvető
piaci információk, tevékenységi területének
strukturális és szervezeti jellemzői, a piaci
szereplők az ön ajánlatával kapcsolatos
visszajelzéseinek elemzése. A kamara minden
olyan hasznos szolgáltatással áll a rendelkezésére,
amelyek lehetővé teszik adott   piac/szektor
megismerését.

Vállalata számára direkt marketing eszközök
segítségével, személyre szabott céglistát
készítünk el. Ezen felül, igény szerint,
megszervezzük az első üzleti tárgyalásokat is
egyaránt a termékei, szolgáltatásai iránt
érdeklődő potenciális partnerekkel.

Közreműködünk helyi cégalapításban, lehetőséget
nyújtunk székhely illetve levlezési cím
bejegyzéséhez, Kereskedelmi munkatársat
bocsátunk rendelkezésére részmunkaidőben, ha erre
lenne szüksége. Minden segítséget megadunk a
sikeres cégalapításhoz.

ÜZEMLÁTOGATÁST/KONFERENCÁT
SZERVEZNE MAGYARORSZÁGON ?

Segítséget nyújtunk üzemlátogatás vagy
konferencia szervezésében. Tervének
áttanulmányozása után megszervezzük a
rendezvényt a legjobb partnerekkel, a
legmegfelelőbb helyen.

SZAKKIÁLLÍTÁS SZERVEZ ?

Közreműködünk szakkiállításának
népszerűsítésében. Akár látogatók, akár
kiállítók toborzását vállaljuk. Segítséget
nyújtunk kiállítása látogatói számának
növeléséhez, valamint delegációk
szervezéséhez vagy szakértő illetve a szakma
jeles képviselőjének előadóként történő
megkereséséhez.

MUNKATÁRSAKAT KERES ?

Segítséget nyújtunk a munkaerő-toborzás folyamatának koordinálásában. A közreműködés
a munkaerő-toborzásban szolgáltatásunk magában foglalja az állásajánlat fordítását, az
állásajánlat online megjelenését, valamint a kapcsolatfelvételt a tanácsadó irodákkal a
legjobb jelölt kiválasztása érdekében.

AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT ÁLLÍTJUK ÖSSZE
SZOLGÁLTATÁSAINKAT!


