
Hogyan lépjünk piacra az  
Egyesült Államokban? 

 Webkonferencia és szeminárium magyar cégeknek - hibrid rendezvény 40 

fő személyes részvételével és korlátlan online részvétellel. 
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Magyar cégek piacra lépésének elősegítése az Egyesült 
Államokban 

A Hogyan lépjünk piacra az Egyesült Államokban elnevezésű rendezvény remek 

lehetőséget kínál annak megismerésére, hogy az amerikai kormányzati szervek 

miként segíthetik a magyar vállalatokat első lépéseik megtételében az Egyesült 

Államokban. Az esemény arra is kitér, hogy a Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara hogyan tudja elősegíteni, hogy a magyar cégképviselők 

hozzájussanak az Egyesült Államok kormányzati forrásaihoz. 

A résztvevők a rendezvény során megismerkedhetnek azokkal a hasznos 

módszerekkel, amelyek révén a SelectUSA Program személyre szabott segítséget 

nyújthat a vállalatoknak (beleértve a startupokat is) olyan üzleti döntések 

meghozatalában, mint pl. a telephely kiválasztása, a célágazat tudnivalói, a 

kulcsfontosságú döntések meghozatala, továbbá a program segíthet bankszámlát 

nyitni az Egyesült Államokban és kivitelezni egy amerikai befektetési tervet. 

A továbbiakban egy sikeres magyar vállalat is betekintést nyújt a közelmúltban 

létrejött amerikai befektetéséről, melynek kapcsán megosztja a legfontosabb 

tanulságokat és bevált gyakorlatokat. 

A rendezvény kitér a SelectUSA program kiemelt eseményére, a Befektetési 

Csúcstalálkozóra is, melyet 2023. május 1-4. között tartanak Marylandben. A 

Csúcstalálkozóról további információkat a www.SelectUSA.gov weboldalon 

olvashatnak, továbbá regisztrálhatnak is az eseményre.  

Az esemény napirendje 

14:00 Welcome Remarks 

Mr. Elek Nagy BKIK President 
14:00 Köszöntő gondolatok 
  Nagy Elek, elnök, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
14:05 Nyitóbeszéd 
            Dr. Zsarnóczky Martin, elnök, Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara 
14:10 A SelectUSA program és a Befektetési Csúcstalálkozó áttekintése  
            Neil Pickett, vezető kereskedelmi tanácsos, Amerikai Nagykövetség 
14:40 Hogyan nyissunk amerikai bankszámlát? 
 Citi Bank 
15:00 Az Egyesült Államok adórendszerének bemutatása  
 Deloitte (Felkérés alatt) 
15:10 Az amerikai jogi keretrendszer bemutatása 
            John Parkerson, tiszteletbeli konzul és ügyvéd, Hall Booth Smith, P.C 
15:20 Vállalati prezentáció az amerikai piacon elnyert tudásról 
            Felkérés alatt 
15:40 Bemutató a lehetséges amerikai befektetési célpontokról 
            Pennsylvania Közösségi és Gazdaságfejlesztési Minisztériuma  
            Dél-Karolinai Kereskedelmi Minisztérium  
            Georgia Gazdaságfejlesztési Minisztériuma 
            Indiana Gazdaságfejlesztési Hivatala  
16:20 Záró gondolatok, majd tárgyalási lehetőség előadókkal 

 

Kinek ajánljuk az eseményt? 

A rendezvényt minden olyan hazai vállalkozásnak ajánljuk, akik az egyesült 

államokbeli piacralépésen gondolkodnak, egy irodanyitás vagy gyártóbázis 

létrehozásának formájában A cégek méretüktől és tevékenységi területüktől 

függetlenül profitálhatnak a részvételből.  

 

Több információ és 

regisztráció: 
Office.Budapest@trade.gov + 

MS Forms link a 

regisztrációhoz  

 

Az esemény dátuma 

2023. február 7. 

 

Helyszín 
BKIK 1016 Budapest, Krisztina 

krt. 99. 7. emelet Széchenyi-

terem 

+ 

Zoom Platform 

 

Részvételi díj:  
Ingyenes 

 

Szervezők: 
Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara 

 

New Yorki Amerikai Magyar 

Kereskedelmi Kamara  

 

Budapesti Amerikai 

Kereskedelmi Iroda 

 

 

http://www.selectusa.gov/
mailto:Office.Budapest@trade.gov
https://us02web.zoom.us/j/82147492255

