NORDIC INTRO
How to start
business in
19 STYCZNIA 2022
9:00-13:15

NORWAY
ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ
NA SPCC@SPCC.PL

NORDIC INTRO
czyli co musisz wiedzieć
planując działania
biznesowe w Skandynawii

Zapraszamy do udziału w projekcie Nordic
Intro – Norwegia, organizowanym przez
Skandynawsko – Polską Izbę Gospodarczą wraz
ze specjalistami i praktykami odnoszącymi
sukcesy biznesowe na rynku norweskim.
Swą wiedzą i doświadczeniem podzielą się
eksperci z Polskiej Agencji Handlu
i Inwestycji, kancelarii prawnej Advokatfirma
Garstecki & Torgersen AS,
biura księgowego Novum Økonomi AS oraz
firmy Enterculture pomagającej rozwijać
kompetencje kluczowe dla efektywnej
współpracy międzykulturowej.

Nordic Intro – Norwegia to szkolenie w formule
online, które odbędzie się
19 stycznia 2022 w godzinach 9.00- 13.15
Opłata administracyjna:
600 PLN dla uczestników spoza Izby

szkolenie jest bezpłatne dla członków SPCC

NORDIC INTRO - NORWAY
to praktyczna wiedza z zakresu:
prawa pracy – co powinien wiedzieć pracodawca
zatrudniający na rynku norweskim;
błędów popełnianych przez pracodawców
debiutujących w Norwegii -studia przypadków;
historii sukcesów polskich firm na rynku norweskim;
form działalności na rynku norweskim;
naliczania pensji dla pracowników zatrudnionych lub
oddelegowanych do Norwegii;
współpracy polsko-norweskiej w kontekście wyzwań
kulturowych i synergii;
przygotowania się do współpracy z norweskimi
partnerami i budowania zaufania oraz dobrych
relacji;
sektora publicznego, przetargów, a także organizacji,
stowarzyszeń i klastrów;
wydarzeń branżowych i networkingu;
... i wielu innych, wymienionych w agendzie szkolenia.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma możliwość zakupu przewodnika
ABC firmy w Norwegii o wartości 299 NOK.
Dostęp do przewodnika jest wliczony w opłatę administracyjną
dla uczestników spoza SPCC.
E-book zawiera skondensowaną dawkę wiedzy na temat prowadzenia
firm norweskich i oddziałów firm zagranicznych w Norwegii i został
przygotowany przez Novum Økonomi AS na podstawie
20 lat doświadczenia na rynku.

PROGRAM
KONFERENCJI
9:00-9:10
Otwarcie konferecji
Carsten Nilsen, Prezes Zarządu,
Skandynawsko Polska Izba Gospodarcza

9:10-9:35
Działalność w Norwegii. Jak się do niej przygotować?
Martalena Eriksen, Kierownik Biura w Oslo,
Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

1.Co warto wiedzieć o Norwegii;

5.Success stories, -

2.Sektor publiczny i przetargi;

jak to robią inni;

3.Klastry, organizacje, stowarzyszenia;

6.Warto pamiętać o …;

4.Wydarzenia branżowe i networking;

7.Usługi biura PAIH w Oslo.

9:45-10:45
Prawo pracy
Kancelaria Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS

Moduł I - 30min Adw. Aleksandra Bąkowska
Wprowadzenie do prawa pracy
1. Rodzaje umów o pracę
2. Normy czasu pracy
3. Oddelegowanie pracownika z polskiej firmy do firmy norweskiej

Moduł II - 30min Adw. Sebastian Garstecki
Kardynalne błędy nowych pracodawców w Norwegii
A: Case study często spotykanych sytuacji
B: Zwolnienia

11:00-12:00
Podatki, księgowość, formalności
Novum Økonomi AS

Moduł III - 20min

Anna Korpalska

Jaką formę działalności na rynku norweskim powinniśmy wybrać –
odział firmy zagranicznej (NUF) czy też norweską spółkę z o.o. (AS)?

Moduł IV - 20min

Sylwia Niklas

Czy rzeczywiście w Norwegii wszystko trwa dłużej?
Rola planowania przy wejściu na rynek norweski.

Moduł V - 20min

Joanna Lange

Naliczanie pensji dla pracowników zatrudnionych lub
oddelegowanych do Norwegii – nie taki diabeł straszny
z doświadczonym i autoryzowanym księgowym.

12:15-13:15
Na styku kultur – o czym musisz wiedzieć
Magdalena Kusojć
Enterculture

Moduł VI - 20min
Współpraca polsko-norweska – typowe wyzwania kulturowe
i synergie

Moduł VII - 20min
Jak się przygotować do współpracy z norweskimi partnerami?

Moduł VIII - 20min
Jak budować zaufanie i dobre relacje?

NASI SPEAKERZY
Carsten Nilsen
Prezes Zarządu SkandynawskoPolskiej Izby Gospodarczej (SPCC)

Obywatel Norwegii, doświadczony
manager z czterdziestoletnim
międzynarodowym doświadczeniem
w sektorze bezpieczeństwa i ochrony.
Zajmował kierownicze stanowiska w Europie, Azji oraz na Bliskim
i Dalekim Wschodzie. W latach 1992-2011 był Dyrektorem Generalnym i
Prezesem Grupy G4S w Polsce, zatrudniającej blisko 10.000 osób. Członek
Zarządu SPCC od początku jej istnienia, w ostatnich ośmiu latach
wybierany na stanowisko Prezesa Izby. Posiada bogate doświadczenie
w promowaniu współpracy pomiędzy krajami nordyckimi a Polską.

Martalena Eriksen
Kierownik Biura Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu w Oslo

Wspiera firmy polskie w stawianiu
pierwszych kroków na rynku norweskim,
organizując spotkania, wydarzenia, misje
gospodarcze i projekty informacyjne
Absolwentka amerykańskiego programu studiów MBA na Franklin
University i Wyższej Szkoły Bankowej. Posiada tytuł magistra filologii
angielskiej UWr oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu przekładu
(pl-eng) w Instytucie Filologii Angielskiej UWr, jak i studia języka
polskiego jako obcego i kultury polskiej dla obcokrajowców
w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

NASI SPEAKERZY
Aleksandra Bąkowska
Radca prawny /EØS Advokat w
kancelarii Advokatfirma Garstecki
& Torgersen AS z siedzibą w Oslo.
Specjalizuje się w prawie cywilnym
(prawo zobowiązań, rodzinne
i spadkowe), a także prawie
handlowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w stałym doradztwie prawnym,
świadczonym dla podmiotów gospodarczych, prowadzącym swoją
działalność na terenie Norwegii

Sebastian Garstecki
Adwokat kancelarii Advokatfirma
Garstecki & Torgersen AS
z siedzibą w Oslo.

Prowadzi obsługę prawną wielu
znaczących firm z polskim kapitałem.
Specjalizuje się w prawie pracy.

NASI SPEAKERZY
Anna Korpalska
Key Account Manager
w Novum Økonomi AS

Absolwentka filologii norweskiej
w Poznaniu oraz stosunków
międzynarodowych w Warszawie.
Ukończyła podyplomowe studia polski jako język obcy, oraz tłumaczenia
ekonomiczno-prawne w języku angielskim. W Novum Økonomi AS pracuje
od 2012 roku. Zajmuje się doradztwem dla kluczowych i nowych klientów.
Jest ekspertem od norweskich przepisów oraz "misji specjalnych"
związanych z wejściem przedsiębiorców na rynek norweski.

Sylwia Niklas
Marketing Manager
w Novum Økonomi AS

Absolwentka studiów magisterskich
z zarządzania i marketingu w Wyższej
Szkole Morskiej w Gdyni oraz studiów
podyplomowych w SGH z marketingu
internetowego.
W Novum Økonomi AS zajmowała się wsparciem Klientow podczas
procedur otwierania spółek i oddziałów firm zagranicznych. Obecnie
odpowiedzialna za marketing. W swojej pracy uwielbia wielokulturowość,
otwartość umysłów oraz na codzień wykorzystywaną wielojęzyczność.

NASI SPEAKERZY
Joanna Lange
Accountant
w Novum Økonomi AS

Absolwentka Stosunków
Międzynarodowych UMK w Toruniu.
Posiada zawodowy tytuł specjalisty ds.
rachunkowości – samodzielnego
księgowego.
Od 14 lat zajmuje się sprawami kadrowo – płacowymi oraz księgowością.
W Novum Økonomi AS odpowiedzialna jest za obsługę firm norweskich
oraz odziałów firm zagranicznych. Jej mocną stroną jest umiejętność
dialogu i tworzenie relacji z klientami. Specjalistka od skomplikowanych,
wieloskładnikowych wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych lub
zatrudnionych w Norwegii. Multilingwistka.

Magdalena Kusojć
Partner
Enterculture
Zawodowo związana z Norwegią,
pracowała dla firmy paliwowej Statoil w
Oslo, współpracując z norweskimi
dostawcami. Trenerka międzykulturowa,
konsultantka biznesowa i coach,
współzałożycielka Enterculture.

Od kilku lat w ramach Enterculture wspiera polsko-norweskie projekty
joint venture, fuzje, relokacje i wiele więcej.
Absolwentka skandynawistyki (język norweski).

