הזמנה

חוזרים לעבודה – כיצד לעבוד מול המכס של טורקיה
יום שלישי 15:30-18:00 28.2.2017
מכון הייצוא ושת"פ בינלאומי ,רחוב המרד  ,29קומה ' 5אולם ישראל'
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם מינהל המכס ברשות המיסים ומכון הייצוא ושת"פ בינלאומי
מארחים בישראל את מנכ"ל המכס של טורקיה  Mr. CENAP AŞCIיחד עם נציגים בכירים מרשויות המכס בטורקיה.
עם הסדרת היחסים המדיניים בין ישראל וטורקיה ,החזרת השגרירים ,ביקורים מתוכננים של שרים משתי המדינות וחזרה
לעבודה סדירה מול טורקיה ,יארח מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בשת"פ עם מכון הייצוא ומינהל המכס
ברשות המסים את תת שר המכס והסחר של טורקיה )מקביל למנכ"ל רשות המיסים הישראלי(  Mr. CENAP AŞCIיחד עם
נציגים בכירים מרשויות המכס של טורקיה ,שיעבירו סמינר בנושא דרכי העבודה מול המכס הטורקי.
בשנים האחרונות התאפיינו היחסים המדיניים בין שתי המדינות בקיפאון שהוביל לצמצום ניכר ביוזמות ובפעילויות שתמכו
בשת"פ הכלכלי בין המדינות ,ועדיין יחסי הסחר בין ישראל וטורקיה צמחו ופרחו בתקופה זו .היקף הייצוא הישראלי לטורקיה
בשנת  2016מיקם אותה כשוק היעד ה 6-בהיקפו בקרב שווקי הייצוא הגדולים ביותר של התעשייה הישראלית וה 4-לאירופה
כולה!
מטרת הסמינר היא לאפשר לחברות ויצואנים ישראלים ,משלחים ,סוכנים ועמילי מכס העובדים מול ומייצאים לטורקיה
להכיר את התהליכים והנהלים של המכס הטורקי.
אוכלוסיית היעד הנה :מנכ"לים ,מנהלי יצוא ,מנהלי שיווק ומנהלי פיתוח עסקי של חברות העושות עסקים עם טורקיה ,חברות
שילוח ולוגיסטיקה ישראליות.
הסמינר יערך בהנחייתו של מר שי זריבץ' ,מנהל מחלקת אירופה במינהל סחר חוץ ,משרד הכלכלה והתעשייה.

15:30-16:00
16:00-16:30

16:30-17:30
17:30-18:00

התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה:
• מר שי זריבץ' ,מנהל מחלקת אירופה ,מינהל סחר חוץ ,משרד הכלכלה והתעשייה
• גב' סבין סגל ,סמנכ"ל קשרי חוץ ,מכון הייצוא ושת"פ בינלאומי
• מר מנשה כרמון ,יו"ר מועצת העסקים ישראל-טורקיה
• נציג מינהל המכס ,ברשות המיסים
הרצאת תת שר המכס והסחר של טורקיה Mr. CENAP AŞCI
שאלות ותשובות

ההרצאה תתקיים באנגלית
ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום ,אולם מחייבת הרשמה מראש במייל הבאmendoza@export.gov.il :
לפרטים נוספים :אלן מנדוזה ,מכון הייצוא03– 5142877 .

