מעוניינים להרחיב את שווקי היצוא או לפתוח שלוחה בארה"ב?
מתקשים להחליט ולקבוע מהי הדרך הנכונה ובאיזו מדינה עליכם לבחור?
מתקשים להכיר ולהבין את בעיות המיסוי והאתגרים המשפטיים אשר עליכם לקחת בחשבון?
ממשלת ארצות הברית באמצעות מחלקת הסחר האמריקנית מזמינה חברות ישראליות
לוועידה ייחודית מסוגה בוושינגטון הבירהSelectUSA Investment Summit 2018 :
שתתקיים בוושינגטון  ,D.C.ב 20-22ליוני.2018 ,
הכנס מיועד לחברות זרות המעוניינות להרחיב את פעילותן אל ובתוך ארה"ב .ייחודו של האירוע טמון
בכך שהוא מתקיים ברמה הפדראלית תחת חסות הממשל האמריקני .שר המסחר האמריקאי וילבור
רוס ונציגי קבינט בכירים פתחו את הכנס הקודם ,אשר הוכתר כהצלחה מסחררת לאחר שמשתתפים
מלמעלה מ 70 -מדינות ברחבי העולם ונציגים מכמעט  50מדינות בארה"ב השתתפו בו.
באירוע תפגשו נציגים ממדינות שונות בארה"ב )וכן נציגי מחוזות ,ערים ,וכיו"ב( ותשמעו מהם על
ההטבות והסיוע שהם מוכנים להעניק לכם ולחברות שבטיפולכם .מדובר בהזדמנות נדירה להיפגש
ולהתייעץ עם נציגים רשמיים מכל  50המדינות ) (Statesתחת קורת גג אחת .נציגים אלו מתמחים
בפיתוח עסקי-כלכלי מקומי ,דבר שיוכל לסייע לכם בבחירת האזור המתאים ביותר להרחבת פעילותכם
העסקית.
בנוסף ,נציגים מוושינגטון יספקו מידע ברמה הפדראלית לגבי כל הנוגע לתהליך הקמת עסק בארה"ב,
אשרות )ויזות( ,מיסוי ,היבטים משפטיים ,שיקולים לוגיסטיים וכיו'.
לאחר סינון ראשוני ,החברות שתתקבלנה לכנס תוכלנה לצפות ברשימת נציגי המדינות ,הערים
והאיזורים בארה"ב שנרשמו ולקבוע עמם פגישות דרך מערכת ממוחשבת ,ללא עלות נוספת.
מספר המקומות מוגבל ל 30-משתתפים מישראל ובשנה שעברה אזלו המקומות במהרה.
מומלץ להירשם בהקדם ,ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום סמלי.
•
•
•
•
•

מטרת הועידה היא לאפשר " "one stop shopבקבלת כלל המידע:
למה לבחור בארה"ב כשוק יעד לפתיחת אופרציה בעולם גלובאלי?
תהליך הקמת עסק בארה"ב ,בחירת המדינה בה נקים את העסק ,מידע על התמריצים של המדינות
השונות לחברות זרות ,היבטים משפטיים ,הקלות במיסוי ושיקולים לוגיסטיים.
מפגשים אישיים עם נציגי משרדי הפיתוח הכלכלי של מדינות ארה"ב ונציגי ערים מרכזיות.
נטוורקינג וחיבור למאגר המידע של באי הכנס הכולל חברות ומשקיעים שונים ומגוונים מכל העולם.
הזדמנות להכיר ולשמוע מראשי הממשל האמריקאי החדש.

סיפור

הצלחה https://youtu.be/Cq8yX06S_1g :Woosh

לפרטים נוספים צרו קשר עם סיגל מנדלוביץ ,נציגת  SELECTUSAבישראל,
דוא"ל sigal.mendelovich@trade.gov :טלפון03-5198525 :
להרשמה לועידה/http://www.selectusasummit.us/apply :

