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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W HISZPANII
16 PAŹDZIERNIKA 2012
GODZ. 19:00

Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny webinar o Hiszpanii podczas którego opowiemy o:
- najbardziej typowych formach prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii,
- sektorach, w których warto prowadzić biznes w tym kraju,
- planowanych zmianach prawnych dotyczących przedsiębiorców,
- dostępie do zewnętrznego finansowania prywatnego i państwowego

Wybierz się z nami w tę wirtualną podróż i odkryj tajniki prowadzenia działalności gospodarczej
w Hiszpanii!

Zapisy
Zapisz się na to spotkanie klikając na zamieszczony poniżej link:
http://dominikahirschinternational.clickwebinar.com/Dzia_alno___gosp_w_Hiszpanii/register

Organizator
DominikaHirsch International to firma doradczo-szkoleniowa z główną siedzibą w Barcelonie. Od
ponad siedmiu lat intensywnie zajmujemy się Hiszpanią, zarówno z punktu widzenia inwestycji,
pracy, prawa jak i szkoleń na temat hiszpańskiej kultury biznesu.

Patronat
Konferencja odbędzie się pod patronatem Gazety Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to ogólnopolski miesięcznik
ekonomiczny adresowany do przedsiębiorców, właścicieli firm i tych, którzy interesują się biznesem.
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Prowadzący
Dominika Hirsch
Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Barcelonie, przedsiębiorca,
trenerka biznesu specjalizująca się w rozwoju kompetencji międzykulturowej,
certyfikowany trener Richard Lewis Communications.
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przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Barcelonie). Współwłaściciel Brinkadeira,
centrum zajęć dla całej rodziny w Barcelonie (www.brinkadeira.com).

Wymagania techniczne
Do wyruszenia z nami w podróż po Hiszpanii potrzebny będzie jedynie sprawny komputer,
głośniki/słuchawki oraz dobre łącze internetowe. Spotkanie przeprowadzimy w aplikacji
ClickWebinar. Jest to system, który nie wymaga instalacji na komputerze.
Aby w dniu webinaru sprawnie połączyć się do naszej aplikacji, radzimy już dziś zalogować się do
wirtualnego pokoju, do którego otrzymasz link po zakończeniu procesu rejestracji i przetestować
łącze.
Jeśli test wykazał jakieś nieprawidłowości proszę upewnić się, że:
- szybkość łącza jest odpowiednia. Kliknij na link http://www.speedtest.pl/, naciśnij START i
sprawdź wartość download. Nie powinna być niższa niż 0,512 Mbps.
-wersja Adobe Flash Player jest wyższa niż 10.0. Kliknij na link
http://www.adobe.com/shockwave/welcome/, a następnie "Test your Adobe Flash Player
installation". Jeśli zainstalowana na komputerze wersja będzie niska, zostanie
zaproponowane jej uaktualnienie.
- na komputerze nie ma zainstalowanej blokady uniemożliwiającej dostęp do tej aplikacji (w
przypadku komputerów firmowych). W razie blokady trzeba poprosić administratora sieci o
zezwolenie na dostęp do blokowanej aplikacji.
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Kontakt
Jakiekolwiek pytania proszę kierować do Dominiki Hirsch na adres: dhirsch@dhirsch.com

Zespół DominikaHirsch International
successful business everywhere

E: dhirsch@dhirsch.com
M:+48/664760036
T: +34/938961885
W: www.dhirsch.pl
S: dominikahirsch
www.facebook.com/DominikaHirschInternational

