AASIA KAUBANDUSSEMINAR – ASIA TRADE SEMINAR 2019
ICC Eesti koostööüritus 27. augustil. Seminar ja privaatkonsultatsioonid.
Töö toimub inglise keeles

Seminari sisu on ICC Eesti uusliikmelt Dewdrops Group Hongkongis, korraldus ICC Eesti
asutajaliikmelt EMI EWT.
See on suurepärane võmalus kohtuda Hongkongi äriedenduskonsultantidega uurimaks ärivõimalusi
Hongkongis, Macaus, Hiinas ja mujal Aasias. Kuidas siseneda ja laieneda ja kuidas kujundada oma
brändi Aasia turul.
Ehk kokkuvõtlikult: õppida seda, mida Aasias (Hiinas) ärisuhteid edendades ei tohi teha ja mida
peab tegema.
Seminarile järgnevad pooletunnised privaatkonsultatsioonid, millele tuleb eelnevalt registreeruda
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SIHTRÜHM
Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistid – eksportöörid, ka importöörid.
Kaup, eelkõige toiduained ja joogid, talutooted; ilu- ja elustiilitooted; väikelaste- ja lastekaubad;
lemmikloomatooted
Teenusepakkujad: it, turism, spaa ja fitness.
Sõltumata kaubast ja pakutavast teenusest – kõik, kelle ärihuvi on Aasias.
SEMINARI TEEMAD
 Teejuht (road map) Honkongi, Hiina ja Aasia turule sisenemiseks
 Kuidas köita Aasia tarbijat. Kaasused FMCG (kiirkäibe kaup), turismi- ja elustiiliteenuste
näitel
 Hiina ja Eesti kultuurierisused
PRIVAATKONSULTATSIOONID
Seminarile järgnevatele konsultatsioonidele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerunul tuleb täita
küsimustik. Konsultatsioonile võib tulla kuni kolmekesi
AJAKAVA
Teisipäev, 27.august 2019
9:00

Saabumiskohv

9:30 - 11:30

Seminar

11:30- 18:00

Privaatkonsultatsioonid

HINNAD
Seminar+privaatkonsultatsioon: EUR 80 + km
ICC Eesti liikmele tasuta
TOIMUMISE KOHT
Seminar ja privaatkonsultatsioonid toimuvad Tammsaare Ärikeskuses, Krõõda (keskmise)
torni II korrusel aadressil Tammsaare 47, Tallinn.
TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE
EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS,
Tammsaare tee 47
Telefon: 641250
e-post: ewt@emiewt.ee
www.emiewt.ee
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ESINEJAD
Lasse Liukkonen on ICC Eesti liikmesfirma Dewdrops
Group tegevjuht
He is a businessman who has operated in China since 2006.
He has been located most of the time in Pearl River Delta
which includes cities such as Hong Kong, Guangzhou, and
Shenzhen. Lasse has assisted dozens of European companies
in their market entry to China.
He is specialized in company incorporation, intellectual property protection, management consulting, investor negotiations, risk management, due diligence etc. Lasse has established 50 companies for the clients, and is the managing
director or chairman of the board in four companies.
Lasse is also the Chairman of Mainland China Committee in the FinnCham Hong Kong.
Per Ăgren on üks Dewdrops Group partmeritest
My focus is to sell the Nordic brand in Asia, utilizing Hong
Kong as a gateway to enter the APAC food market.
25 years experience in logistics Industry in Hong Kong &
China, setting up Import-, Distribution-, or Regional Hub
business models. Founded the Food & Beverage company
Pear & Carrot 2012 with the vision of becoming the leading
distributor of Nordic F&B products in Hong Kong.
Active in the Nordic communities in Hong Kong and is
presently serving on the board of The Finnish Chamber of
Commerce in Hong Kong. Familiar with Market entry solutions, sales channels and
marketing strategies.
Personal LinkedIn profile www.linkedin.com/in/peragren
Visit

http://pearandcarrot.com

FB:
Insta:

https://www.facebook.com/pearandcarrot/
https://www.instagram.com/pearandcarrot/

Kohtumiseni seminaril!
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