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5Dienstleistungen

piacfeltárás
Testre szabott szolgáltatásainkkal segítünk Önnek saját specifikus  
piacának pontos értékelésében, a megbízható értékesítési és gyártó 
partnerek megtalálásában, az optimális telephely kiválasztásában,  
illetve terméke, vagy akár cége hatékony pozicionálásában.
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Kivonat a DUIHK 
szolgáltatási katalógusából *

*  a hivatkozások a teljes katalógusra vonatkoznak
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Piactanulmányok

A DUIHK vállalja mélyreható és egyedi igények-
hez igazodó átfogó piaci elemzések készítését. 

a piactanulmányok tartalma:
■ nemzetgazdasági keretfeltételek
■ ágazati profil (strukturális mutatók, gazdasági 

fejlődés, piaci szereplők, gyártók és forgalma-
zók, beruházási projektek, termékek, értéke-
sítési csatornák, ügyfél-szerkezet, export- és 
import-helyzet)

■ a piacra lépéshez szükséges információk (spe-
ciális társaság-, munka- és adójogi előírások, 
behozatali szabályok, normák, szabványok, 
licencjogi kérdések)

■ kiegészítő információk (vásárok és kiállítások, 
szakmai szövetségek, médiák)

■ címlisták (potenciális ügyfelek, importőrök, 
gyártók) 

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Átfutási idő: kb. 4 hét

egyeDi Piacfeltárás

A piacfeltárásnak ezt a módját exkluzív szolgál-
tatásként németországi vállalatoknak kínáljuk 
Magyarországon. A piacfeltáró utak egyedülálló 
lehetőséget kínálnak arra, hogy közvetlenül, 
első kézből jusson hozzá az Önnek szükséges 
információkhoz. A DUIHK megnyitja Ön előtt a 
„zárt kapukat”, és elkíséri Önt az egyedi megbe-
szélésekre is. 

a szolgáltatás tartalma:
■ Felkutatjuk a szakértőket és döntéshozókat 

az illetékes szervezeteknél és cégeknél az 
adott ágazatban.

Piaci és ágazati információk

■ Tárgyalási időpontokat egyeztetünk az illeté-
kes hatóságok, szakmai szövetségek, stb. kép-
viselőivel.

■ Elkísérjük a tárgyalásokra.
■ Megszervezzük utazását, tolmácsot biztosítunk.
■ Beszámolót készítünk, ami áttekintést ad a 

magyarországi gazdasági helyzetről, és tartal-
mazza az egyes tárgyalások jegyzőkönyveit.

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Átfutási idő: 4 hét

információs utak németországba

Magyar szakemberek számára szakmai utakat 
szervezünk  Németországba, különböző ágazati 
súlypontokkal. Ezek a csoportos utak kiváló lehe-
tőséget kínálnak arra, hogy tájékozódjon a német 
piaci viszonyokról, hogy jobban meg tudja ítélni 
saját terméke, vagy szolgáltatása potenciális lehe-
tőségeit a német piacon. 

a program rendszeres elemei:
■ információs rendezvény német szakértők rész-

vételével 
■ referencia-objektumok és modellértékű üze-

mek felkeresése
■ jó gyakorlati példák bemutatása 
■ tapasztalatcserék német szakértőkkel 

árak

Az utakra rendszerint német állami támogatással kerül sor.  

A résztvevőknek csak egy szerény részvételi díjat kell fizet-

niük, valamint a saját utazási költségeiket kell fedezniük. 
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komPlett csomag:
„egyszerűen németországba”

A komplett tanácsadás keretében megkeressük  
a kompetens, és az Ön elvárásainak megfelelő 
értékesítési partnereket, és támogatjuk Önt  
a kiválasztás teljes folyamatában. 

a szolgáltatás tartalma:
■ Egyedileg felkutatjuk az értékesítési 

partnereket az Ön által megfogalmazott 
kritériumok szerint.

■ Rövid profilokat állítunk össze az együttműkö-
désre kész cégekről. 

■ Rövid összefoglalót készítünk a magyarországi 
gazdasági helyzetről, illetve az Ön ágazatának 
aktuális trendjeiről.

■ Tisztázzuk a potenciális cégek készségét és 
képességét az Önnel való együttműködésre.

■ Közvetlen megbeszéléseket szervezünk a poten-
ciális partnerekkel. Szükség esetén tárgyalóhe-
lyiséget és tolmácsot is biztosítunk és / vagy elkí-
sérjük Önt a tárgyalásokra (csak magyarországi 
tárgyalási helyszínekre vonatkozik). 

■ Segítséget nyújtunk a partner végső 
kiválasztásához. 

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Átfutási idő: kb. 12 hét

magyar Üzleti Partnerek közvetítése

Német cégeknek ezen tanácsadás keretében  
megkeressük a megfelelő értékesítési partnereket.   
A felajánlott partnerek közül Ön dönt a végső 
kiválasztásról. 

a szolgáltatás tartalma:
■ Egyedileg felkutatjuk az értékesítési 

partnereket az Ön által megfogalmazott 
kritériumok szerint.

Értékesítési partnerek keresése

■ Rövid profilokat állítunk össze az együttmű-
ködésre kész cégekről. 

■ Rövid összefoglalót készítünk a magyaror-
szági gazdasági helyzetről, illetve az Ön ága-
zatának aktuális trendjeiről.

■ Tisztázzuk a potenciális cégek készségét és 
képességét az Önnel való együttműködésre.

árak, átfutási idő

Árak: 1.320,- euró (nem tagoknak), illetve 990,- euró 

(tagok számára)

Átfutási idő: legfeljebb 15 munkanap

kereskeDelmi kéPviselő keresése

Igény esetén átfogóan támogatjuk Önöket a 
kereskedelmi képviselők keresésében. 

a szolgáltatás tartalma:
■ Kereskedelmi képviselők egyedi keresése 

(magyar vállalatok számára: a németországi 
ipari és kereskedelmi kamarákkal és a keres-
kedelmi képviselők szakmai szövetségével 
együttműködve)

■ Hirdetéseket jelentetünk meg releváns online 
médiákban. 

■ Tisztázzuk az érdeklődő kereskedelmi képvi-
selők készségét és képességét az Ön terméke-
inek forgalmazására.

■ Rövid profilt állítunk össze az együttműkö-
désre kész kereskedelmi képviselőkről.

■ Tárgyalási időpontokat egyeztetünk és segít-
séget nyújtunk a kiválasztáshoz.

árak, átfutási idő

Árak: 830,- euró (nem tagoknak), illetve 620,- euró 

(tagok számára) 

Átfutási idő: kb. 6-8 hét
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választható kiegészítő szolgáltatások:
■ a kereskedelmi képviseleti szerződés kialakí-

tásával kapcsolatos tanácsadás (magyar válla-
latok számára)

■ kétnyelvű kereskedelmi képviseleti szerződés 
kidolgozása (német vállalatok számára)

■ tájékoztatás a felmondási időkről és a kompen-
zációs igényekről (német vállalatok számára)

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot! 

Átfutási idő: kb. 1-2 hét

Direkt-marketing 
(Üzleti Partner-mailing)

Felkutatjuk Önnek a potenciális ügyfeleket, és 
információkat küldünk nekik termékéről / szolgálta-
tásairól és vállalatáról. Ezeket az információkat mi is 
összeállíthatjuk Önnek, vagy Ön bocsájtja rendelke-
zésünkre meglévő marketing-anyagait, amelyeket 
mi kiküldünk a potenciális partnereknek.

Szintén érdekes lehet: 
munkaerő-közvetítés  
» 28. oldal
cégalapítás » 18. oldal

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot! 

Átfutási idő: kb. 6 hét

alaPszintű szolgáltatások

Amennyiben egyik komplett csomagunk sem felel 
meg optimálisan elképzeléseinek, a következő 
alapszolgáltatásainkat is igénybe veheti: 
■ csak német cégek számára: 

Címek keresése első kapcsolatfelvétellel
■ csak magyar cégek számára: 

Címlista összeállítása

árak, átfutási idő

Címek keresése: 440,- euró (nem tagoknak), illetve 330,- euró 

(tagok számára)

Átfutási idő: legfeljebb 10 munkanap

Címlista: ötven címig 150,- euró, illetve 130,- euró (tagoknak), 

Ötven cím felett: 2,8 euró/cím illetve 2,5 euró (tagoknak)

Átfutási idő: kb. 3 munkanap

Címkeresés és címlista összeállítása ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kapcsolatfelvétel a potenciális partnerekkel ✔ ✔ ✔ ✔ –

A kooperációs készség tisztázása a potenciális cégeknél ✔ ✔ ✔ – –

A makrogazdasági helyzet rövid elemzése  ✔ ✔ – –

Az ágazat helyzetének rövid elemzése ✔ ✔ – –

Vállalatok rövid profiljai ✔ ✔ ✔ – –

Kapcsolatteremtés magyar vagy német cégekkel ✔ ✔ – – –

Céginformációk (például a bonitással kapcsolatban) ✔ ● – – –

Találkozók, tárgyalások szervezése ✔ – – – –

Kíséret a magyarországi tárgyalásokra ✔ – – – –

Konzultáció az üzleti partner végleges kiválasztása előtt ✔ – ✔ – –

Helyiség(ek) biztosítása  ● ● – – –

Tolmács biztosítása  ● ● – – –

Jogi tanácsadás – – ✔ – –

✔ alapszolgáltatásként ● opcionálisan – nincs

egyedi 
értékesítési
tanácsadás

Üzleti 
partner-

közvetítés

kereskedelmi 
képviselő

keresés

Üzleti partner-
mailing

címlisták

Összefoglaló üzleti partnerkÖzvetítési szolgáltatásainkról
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A DUIHK támogatja Önt olyan üzleti partnerek 
megtalálásában, akik rendelkeznek a szükséges 
szakmai tudással, megfelelő kapacitásokkal, 
kapcsolatokkal, továbbá piaci ismeretekkel és 
beszélik a nyelvet. A keresés terjedelme az Ön 
igényeihez igazodik.

komPlett csomag: 
„beszállítók keresése” 

Német cégek számára keresünk Magyarországon 
megfelelő beszállítókat vagy partnereket gyártási 
együttműködésre. 

a szolgáltatás tartalma:
■ Bemutatjuk az aktuális magyar gazdasági 

helyzetet, valamint ismertetjük az aktuális 
ágazati trendeket Magyarországon, illetve 
Németországban.

■ Egyedileg felkutatjuk a potenciális 
beszállítókat, vagy gyártó partnereket 
az Ön igényei szerint.

■ Tisztázzuk a potenciális cégek készségét és 
képességét az Önnel való együttműködésre.

■ Rövid profilt készítünk az együttműködésre 
kész vállalatokról.

■ Közvetlen megbeszéléseket szervezünk 
a potenciális partnerekkel, szükség esetén tár-
gyalóhelyiséget és tolmácsot is biztosítunk és/ 
vagy elkísérjük Önt a tárgyalásokra. 

■ A közvetlen kapcsolatfelvétel különösen 
hatékony formájaként "beszállítói fórumokat" 
szervezünk, melyek keretében lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy saját cégét bemutassa, 
illetve egyedi, kétoldalú megbeszéléseket foly-
tasson potenciális beszállítókkal.

■ Segítséget nyújtunk az üzleti partner végső 
kiválasztásához. 

Beszállítók és gyártó 
partnerek közvetítése

Szintén érdekes lehet:
vásári szolgáltatások
» 14. oldal

választható szolgáltatás:
■ céginformációk (például a potenciális partner 

hitelképessége) 

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Átfutási idő: 8 hét

alaPszintű szolgáltatások

Amennyiben egyik komplett csomagunk sem 
felel meg optimálisan az elképzeléseinek, úgy 
alapszolgáltatásainkat is igénybe veheti. 

elérhető alapszolgáltatások: 
■ címek keresése első kapcsolatfelvétellel:

Csak német vállalatok számára!
Az Ön által megadott kritériumok alapján 
felkutatjuk a potenciális magyarországi 
beszállítókat / gyártó partnereket, ellenőriz-
zük a címek aktualitását, és megvizsgáljuk 
az alapvető kooperációs készséget. 

■ címlista készítése:
Csak magyar vállalatok számára!
Az Ön által megadott kritériumok 
alapján potenciális németországi beszállító-
kat keresünk Önnek. Az egyes címeket 
nem ellenőrizzük. 

árak, átfutási idők

Címek keresése: (csak német vállalatok számára) 440,- euró 

(nem tagoknak), illetve 330,- euró (tagok számára)

Átfutási idő: legfeljebb 10 munkanap

Címlista: (csak magyar vállalatok számára) ötven címig 150 

Euró, illetve 130 euró (tagoknak), ötven cím felett: 2,8 euró/

cím illetve 2,5 euró (tagoknak)

Átfutási idő: legfeljebb 3 munkanap
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Egy új cég, kirendeltség vagy fióktelep opti-
mális telephelyének kiválasztása meghatározó 
hatással lehet a vállalat későbbi sikerességére. 
A DUIHK segít a keresésben és az Önnek meg-
felelő telephely kiválasztásában is. Ennek során 
figyelembe vesszük az olyan valós adottságo-
kat is, mint például a elhelyezkedést, a minősé-
get és az infrastruktúrát, továbbá a költségeket 
és az adózási szempontokat is. 

A magyarországi telephelykeresés szolgáltatá-
sunk a telephellyel kapcsolatos alapvető tanács-
adásból, valamint a fióktelep működtetése szem-
pontjából optimális ingatlan kereséséből áll.

alaPszintű tanácsaDás

a szolgáltatás tartalma:
■ információk a magyar gazdaságról és 

az ország regionális adottságairól 
■ a jogi, gazdasági és a stratégiai szempontok 

ismertetése
■ ágazatspecifikus információk, beleértve 

a versenyhelyzet értékelését is 

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Átfutási idő: kb. 3 hét

ingatlankeresés

a szolgáltatás tartalma:
■ Megfelelő ingatlanokat keresünk az Ön egyedi 

szempontjai alapján, ipari parkok, ingatlanköz-
vetítők, önkormányzatok, bevonásával.

■ Konkrét ajánlatokat kérünk be.
■ Jelentést készítünk a potenciális 

objektumokról. 

Telephelykeresés Magyarországon

Szintén érdekes lehet:
munkaerő-közvetítés  
» 28. oldal
cégalapítás » 18. oldal

■ Megszervezzük a látogatási időpontokat, 
szükség szerint elkísérjük a helyszíni szemlére.

■ Időpontokat szervezünk a helyi önkormány-
zatoknál, pénzintézeteknél, vagy más releváns 
cégeknél, illetve helyi intézményeknél, szük-
ség szerint elkísérjük a megbeszélésekre.

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot! A látogatásokhoz 

biztosított kíséret költségeit külön felszámítjuk.

Átfutási idő: 6-8 hét (a látogatások nélkül)

cégalaPítás

A DUIHK segít Önnek a magyarországi  
cégalapításban is. 

a szolgáltatás tartalma:
■ Kidolgozzuk a társasági szerződést, igény 

esetén két nyelven.
■ Elvégezzük a cégnyilvántartásba vételt
■ Beszerezzük a szükséges hatósági 

engedélyeket.
■ Bejelentjük a céget az adóhatóságnál és 

a társadalom-biztosítási szerveknél.
■ Elkészítjük a munkaszerződéseket, például a 

vezető beosztású munkavállalók számára.

Ezzel kapcsolatos részleteket a „Jog és adózás”  
részben talál.
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Magyar vállalatok számára a DUIHK ingyenesen 
kínálja a telephelykeresést Németországban. Ennek 
érdekében együttműködünk a Germany Trade 
and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und 
Standortmarketing mbH (GTAI) társasággal.

a szolgáltatás tartalma:
■ Beazonosítjuk a telephellyel kapcsolatos 

projektspecifikus tényezőket. 

A DUIHK különböző nyomtatott és online-
kiadványokat jelentet meg, melyeken keresztül 
termékeinek és szolgáltatásainak széles célcso-
portját érheti el: a közel 900 tagvállalatunk veze-
tőit, továbbá a magyar és a német hatóságok, 

Telephelykeresés Németországban

Hirdetés a DUIHK kiadványaiban

■ Elvégezzük a telephellyel kapcsolatos költ-
ségelemzést.

■ Elvégezzük a releváns telephelyek előzetes 
kiválasztását.

■ Megszervezzük a telephelyek megtekintését 
és elkísérjük a szemlékre.

■ Támogatjuk a végső telephely kiválasztásában.

árak

Az alapvető tanácsadás ingyenes.

szakmai szövetségek és képzési intézmények 
vezető munkatársait. 

árak

Igény esetén megküldjük részletes média-ajánlatunkat.

www.ahkungarn.hu

WiU magazin

WiU spezial

WiU kompakt

Newsletter (E-mail-ben)

Kontakter

Konjunktúrajelentés

események, hírek a tagvállalatokkal kapcsolatban, 
tagjegyzék, gazdasági hírek, a konjunktúrára 
vonatkozó statisztikák, a publikációk archívuma, 
vállalati felmérések

a tagok szempontjából releváns témák, interjúk,  
a DUIHK-val kapcsolatos hírek

tematikus szakmai publikációk egy  
speciális témáról

a magyarországi aktuális gazdasági  
trendek bemutatása

a tagokra vonatkozó hírek, a DUIHK-val  
kapcsolatos hírek, rendezvények

a DUIHK tag- és címjegyzéke 

a DUIHK éves konjunktúra-felmérésének  
eredményei

naponta frissítve

havonta, 12 oldal 

2-3 nyomtatott kiadás 
évente, 32 oldal

a WiU kamarai magazin 
melléklete

hetente, e-mailben

évente (szeptemberben), kb. 360 
oldal. A tagok számára PDF formá-
tumban online is hozzáférhető. 

évente (áprilisban),  
kb. 40 oldal

havonta mintegy 
25.000 oldallátogatás 

példányszám: 1.500

példányszám: 1.500

példányszám: 1.500

kb. 2.500 előfizető

példányszám: 1.500

teljes terjedelemben elérhető 
honlapunkon (ingyenes)

név  tartalom  megjelenési forma, terjedelem  kiket ér el?

a DUiHk méDiafelületei és kiaDványai, amelyekben HirDetHetnek
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A DUIHK lehetőséget kínál Önnek, hogy  
más tagok, vagy kiválasztott célcsoportok előtt 
bemutatkozzon. 

egyeDi renDezvények
kiválasztott szakmai közönségnek 

Professzionális rendezvényeket szervezünk meg 
Önöknek olyan témákban, amelyekben kiválasz-
tott közönségnek mutathatják be szakmai kom-
petenciájukat. 

lehetséges rendezvényformák: 
■ előadások 
■ szemináriumok, workshopok
■ sajtótájékoztatók

a szolgáltatás tartalma: 
■ Elkészítjük a koncepciót, a programot és kivá-

lasztjuk a célcsoportot.

Céges rendezvények

■ Elkészítjük a meghívókat, rendelkezésre 
bocsájtjuk a rendezvényhelyszínt, 
és elkészítjük a rendezvényhez kapcsolódó 
nyomtatványokat.

■ Teljes körűen megszervezzük a rendez-
vényt (catering, tolmácsolás, rendezvény-
technika, stb.).

■ Biztosítjuk az utógondozást és az eredmé-
nyesség mérését.

renDezvénytermek bérbeaDása

Saját rendezvényeire a DUIHK megfelelő helyisé-
geit ki is bérelheti: 
■ konferenciaterem 
■ workshop-terem 
■ tárgyaló 

A székelrendezést és a technikai felszerelést  
(hangosítás, vetítés stb.) igény szerint biztosítjuk. 

Konferenciaterem

Workshop-terem

Tárgyaló

kb. 100 fő

kb. 30 fő

kb. 10 fő

klímaberendezés, projektor,
vetítővászon, tolmácskabin,
audiotechnika, mikrofonok, catering-
helyiség, közvetlen kertkapcsolat  

klímaberendezés, projektor, vetítővászon, 
drawboardok, külön helyiség a szünetre

klímaberendezés  

1 napra: 315,- euró, 
½ napra: 240,- euró

1 napra: 215,- euró, 
½ napra: 160,- euró

1 napra: 97,- euró, ½ napra: 80,- €

Helyiség kapacitás felszereltség bérleti díj (tagoknak)*

a renDezvénytermek felszereltsége és bérleti Díjai

* felár a nem kamarai tagoknál



+36 1 345 7600 info@ahkungarn.hu www.ahkungarn.hu H-1024 Budapest, Lövőház u. 30. 

Elérhetőségünk:

VáSári SzolgáltatáSoK 
Egyéni tanácsadás kiállítóknak ■ Szolgáltatások vásárlátogatók számára ■ 
Kamarai közösségi standok ■ Képzések a hatékony vásári megjelenéshez

Jogi éS adózáSi ügyeK 
Cégalapítás, társasági jog ■ Jogi tanácsadás, céginformációk, követeléskezelés ■

Hatósági ügyintézés ■ Áfa-visszatérítés

munKaügy éS KépzéS 
Menedzsment-tréningek ■ Szakmai vezetők továbbképzése ■ Folyamat-optimalizálás  
„lean”-szemlélettel ■ Energiagazdálkodási képzések ■ Munkaerő-közvetítés Magyarországon ■  
Bérezéssel kapcsolatos tanácsadás

duáliS SzaKKépzéS 

Partnerség a képzésben ■ Szakképzési tanácsadás ■ Vállalati oktatók oktatása ■Tanulmányutak 
Németországba

Ami még érdekelheti:



Szolgáltatások

www.duihk.hu

H-1024 Budapest, Lövőház u. 30.
Telefon: +36 1 345 7600
Fax: +36 1 315 0744
E-mail: Info@ahkungarn.hu




