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הסמינר העסקי יספק מידע על ההזדמנויות שיש לשוק  Eurasiaהמאוחד ,הכולל
את המדינות רוסיה ,קזחסטן ובלרוס ,להציע לחברות ישראליות הפועלות
בתחומיו .בסמינר יציגו מומחים ונציגי רשויות מאותן מדינות על כל הקשור לסחר
החופשי ,איחוד המכסים ,בעיות פיתוסניטריות וסוגיות קניין רוחני בשוק המאוחד,
שיסייעו לפעילותכם בשוק זה.
קהל היעד :חברות שפועלות או מתעניינות בפעילות במדינות רוסיה ,קזחסטן
ובלרוס.

Agenda for the Seminar:
8:30-9:00 - Gathering & registration
9:00-9:15 - Greetings
9:15-9:30 - An economic background on the trade relationship between Israel and the
Eurasian union countries -Mr. Shauli Katznelson, Deputy Director General, the Israel
export & international cooperation institute
9:30-10:00 - EAEC: history, goals, new opportunities to promote international economic
cooperation - Mr. Victor Spasskiy, Director of Department of Integration Development;
Mr. Aleksey Belov, Department of Integration Development
10:00-10:30 - Free-trade zones between the EAEC and other countries: prospects for
the strengthening of trade and economic cooperation - Mr. Vitaly Ponomarev, Trade
Policy Department
10:30-11:00 - Common customs space: customs regulations, features and benefits - Mr.
Sergei Mozer, Customs Regulations and Law Enforcement Practice Department
11:00-11:30 - Coffee and refreshments
11:30-12:00 - Sanitary and phytosanitary standards and technical regulations in the
EAEC - Mr. Vasily Boitsov, Director of Department for Technical Regulation and
Accreditation; Mr. Grigoriy Burba, Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures
Department
12:00-12:30 - The Eurasian Patent Organization (EAPO): protection of intellectual
property rights, patent and trade mark registration - Mr. Alexander Grigoriev, EAPO
President; Ms. Anna Kostyra, partner, Ernst & Young
12:30-13:00 - Common market of services: main tracks for cooperation - Ms. Alina
Chernyaga, Trade Policy Department.
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