Kvietimas
EKSPORTO KLUBAS: OMANAS
2014 m. spalio 15 d.
Vieta – bus patikslinta
„Versli Lietuva“ ir Omano Sultonato garbės konsulatas kviečia Lietuvos įmonių atstovus susipažinti su Omano rinka
ir joje esančiomis galimybėmis Lietuvos verslui.
Omanas – viena sparčiausiai besivystančių Arabų valstybių ir pirmoji 2014 m. pradžioje atidariusi konsulatą Lietuvoje,
siekiančiu plėtoti ekonominį šalių bendradarbiavimą.
Renginio metu svečiai iš Omano pristatys verslo pradžios Omane ir kitose Arabų šalyse aspektus, apžvelgs šalių ekonominę raidą, rinkos tendencijas ir ateities perspektyvas. Didelis dėmesys bus skiriamas maisto produktų teisinio
reguliavimo analizei. Taip pat bus nagrinėjama tolimųjų šalių verslo kultūra, etiketas, mentaliteto skirtumai. Įžvalgomis ir praktiniais patarimais pasidalins Omane dirbantys verslininkai. Neformalios diskusijos metu bus aptarta kaip
tinkamai užmegzti ir palaikyti partnerystės ryšius, ką pasiruošti prieš vykstant į šią rinką ir kiti klausimai.
Šis renginys – puiki proga susipažinti su potencialiomis verslo galimybėmis Omane ir pažinti arabų verslo kultūrą.
Renginys vyks anglų kalba.

RENGINIO PROGRAMA
9.30 – 10.00

Registracija, pasitikimo kava

10.00 – 10.10

Sveikinimo žodis
Mantas Nocius, „Versli Lietuva“ generalinis direktorius
Lietuvos – Omano užsienio prekybos apžvalga
Justas Jurevičius, „Versli Lietuva“ analitikas
Omano rinkos apžvalga: naujos galimybės Lietuvos verslui
Mr. Azzan bin Qassim Al Busaidi, Director General of Research, and Studies and E-Services
Public Authority for Investment Promotion and Export Development
Maisto produktų teisinis reguliavimas Omane
Mr. Sami bin Salim Al Sahib, Industrial Development Director, Ministry of Commerce and Industry
Omano verslo kultūra ir partnerystės niuansai
Boleta Senkienė, Omano Sultonato garbės konsulė
Įžvalgos apie verslo pradžią Omane: praktiniai patarimai
C.R.Sankara Narayanan, Group General Manager at Al Raid Group of Companies
Umar Sharief, Asst. Manager, Special Projects division, Al Raid Business Corporation
Neformalus bendravimas, arabiški užkandžiai

10.10 – 10.20
10.20 – 10.50

10.50 – 11.20
11:20 – 11:50
11.50 – 12.30

12.30 – 13.00

Dalyvavimas renginyje nemokamas, dalyvių skaičius ribotas.
Registracija vyksta iki š.m. spalio 14 d.
Registracijos nuoroda: http://goo.gl/mYPCLE
Kontaktas pasiteirauti: Aistė Zapalskytė, a.zapalskyte@verslilietuva.lt; +370 615 67916

