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TRENDY INKASNÍHO TRHU 2013
a veletrh inkasních příležitostí
KLÍČOVÁ TÉMATA:

• Zákon o inkasní činnosti
• Náhrady za inkasní činnost
a jejich výše
• Nové trendy u věřitelů
• B2B pohledávky a Late
Payment Directive
• Dopady nového občanského zákoníku do oblasti
inkasa pohledávek
• Pohledem dlužníka

HOVOŘIT BUDOU:

• Vladimír Gazárek,
prezident Asociace
inkasních agentur
• Jan Dlabola,
GE Money Bank
• Jiří Gaňo,
Ministerstvo spravedlnosti
• Marek Švehlík,
Švehlík & Mikuláš advokáti
• Roman Skamene,
herec, moderátor
Moderátor:
Jana Chuchvalcová,
MarketingSalesMedia
Asociace inkasních agentur
Vyskočilova 1326/5a
140 00 Praha 4
www.aiacz.cz
Ing. Jana Tatýrková
tisková mluvčí
tel.: 777 679 753
jana.tatyrkova@aiacz.cz

Praha 3. října 2013

Andel´s hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5

Asociace inkasních agentur navazuje na loňský úspěšný první ročník inkasního fóra a opět se bude snažit rozklíčovat aktuální trendy
tohoto odvětví.
Za rok 2012 přibylo na českém inkasním trhu přes 2 miliony kusů
nových pohledávek ve výši okolo 30 mld. Kč. Ač se situace udržuje
v obdobných relacích předchozích let, vymahatelnost se rapidně
snižuje. Jak s tímto trendem bojují věřitelé a jejich inkasní agentury?
Oproti tomu využívá služeb inkasních agentur v ČR pouze 10 %
společností ze segmentu SME. Kde se nachází potenciál inkasního
trhu a kde cesty ke zefektivnění inkasního procesu?

OSOBNOST INKASNÍHO TRHU 2013
Účastníci fóra budou svým hlasováním
moci spolurozhodnout o vítězi ankety
Osobnost inkasního trhu.
Vyhlášení vítěze proběhne v závěru
programu akce.

partner akce

Účastnický poplatek:
• přihlášení a úhrada do 18.8. – 5500 Kč
• dále 6500 Kč
Sleva pro 3 účastníky z jedné společnosti 10 %
• 4 účastníky 15 %
• 5 a více účastníků 20 %
Cena zahrnuje: vstup na konferenci, konferenční sborník, celodenní občerstvení (2x kávová přestávka, oběd, nápoje) a účast na
slavnostním vyhlášení Osobnosti inkasního trhu

technologický partner

mediální partneři

Asociace inkasních agentur
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Přihláška

Fórum TRENDY INKASNÍHO TRHU 2013

Praha 3. října 2013

Andel´s hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5
účastnický poplatek: 5500 Kč (bez DPH) přihlášení a úhrada do 18.8.
dále 6500 Kč (bez DPH)
ÚDAJE O FIRMĚ
Název
Adresa
Fakturační adresa
IČ

DIČ

Registrující osoba
Jméno, funkce
Email
Telefon
Počet účastníků

ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH
Jméno
Pozice
Email
Telefon
STORNO PODMÍNKY: Tato přihláška je závazná. Při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek 1500 Kč. Při odhlášení později než
30 dnů před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Zastoupení účastníka je samozřejmě možné. Pořadatel si vyhrazuje
z naléhavých důvodů případné změny programu. Odesláním Vaší přihlášky akceptujete tyto podmínky. Po odeslání Vaší přihlášky od
nás obdržíte potvrzení o přihlášení. Jestliže Vám potvrzení nebude doručeno během 14 dnů, obraťte se, prosím, na tel. 777 679 753.
V účastnickém poplatku je zahrnuta cena za konferenční sborník, oběd, nápoje, dopolední a odpolední občerstvení.		
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Razítko a podpis:

