Образац 1.

Развојна
агенција
Србије

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КИНЕСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ УВОЗНОМ САЈМУ
„CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO“,
ШАНГАЈ, НР КИНА

Општи подаци о привредном друштву
Назив привредног друштва
Правни облик
Матични број привредног
друштва
ПИБ
Назив и шифра делатности
Адреса
Град
Телефон
Фаx
Е- mail
Интернет адреса
Власник привредног друштва
Директор привредног друштва

Контакт особа за овај сајам (особа којој ће се слати сва обавешења у вези са сајмом и која ће
нам слати сав потребан материјал за припрему каталога, брошура и сл)
Име и презиме
Функција
Е- mail

2
Мобилни телефон

Профил привредног друштва
Власничка структура
привредног друштва
(приватно, друштвено, државно
(%))
2016.
Број запослених лица

На
неодређено

На
одређено

2017.
На
неодређено

На
одређено

2018.
На
неодређено

На одређено

2016.

2017.

2018.

2016.

2017.

2018.

Годишња добит (у динарима)

Годишњи промет (у динарима)

Производни програм (навести
производе)
Технологија коју користи
привредно друштво
Стандарди квалитета и
сертификати које привредно
друштво поседује
Укупни производни капацитети
(количина на годишњем нивоу)

Нови производи привредног
друшта у последње три године
(навести производе)

Награде

2016.

2017.

2018.
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Извозни капацитети

2016.
Годишњи извоз (у еврима)

Земље у које привредно
друштво извози
(навести све земље)
Производни програм који
привредно друштво извози
(навести производе)
Наведите главне врсте купаца у
иностранству, да ли су то:
дистрибутери, дирекни купци,
произвођачи и сл.

2017.

2018.
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Сајамске активности
На којим сајмовима и које
године је привредно друштво
учествовало у оквиру
националног штанда у
организацији РАС и ПКС
На којим сајмовима и које
године је привредно друштво
учесвовало самостално

Који су разлози због којих
привредно друштво жели да
излаже на овом сајму и који су
очекивани ефекти наступа на
овом сајму

Производи
или групе
производа
којима ће се
привредно
друштво
представити
на овом
сајму

Напомена

Назив производа
или групе
производа

Количина/
Димензије
експоната

5
Пријава са комплетном пратећом документацијом доставља се Развојној агенцији Србије,
на адресу sajmovi@ras.gov.rs и Београд, Кнеза Милоша 12, са назнаком за Јавни позив за
учешће на међународном сајму CIIE.

Организатори задржавају право да откажу организацију заједничког наступа на
сајму у случају отказивања или одлагања одржавања самог сајма или ако процене
да постоје разлози који угрожавају здравље и безбедност излагача.
За све неопходне информације можете контактирати представника Развојне агенције Србије
Наталија Терзић на број 011/3398 644 и 069/3397 902 или представника Привредне коморе Србије
Зорана Делић на број 011/3304-540 и 066/875-1207.

Излагач:

_____________________________
Датум попуњавања пријаве:

_____________________________

