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Kalkulacja ceny towaru/produktu w handlu zagranicznym
Opis
Szkolenie pozwoli na zidentyfikowanie czynników wpływających na cenę towaru do dobrego ofertowania aby nie ponosić nieświadomych kosztów tylko przenieść ciężar na klienta w cenie towaru.
Profil uczestnika
Szkolenie przeznaczone jest dla handlowców towarów oraz wyrobów gotowych w handlu międzynarodowym jak również do wszystkich działów wsparcia handlowców jak dział obsługi klienta, dział transportu, dział dystrybucji itp.
Korzyści dla uczestników
Identyfikacja elementów składowych ceny końcowej ofertowanej klientowi pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów własnych z marży I lub marży II. Stanowić to będzie zwiększenie przychodów, który bezpośrednio przełoży się na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Szkolenie pozwoli na prawidłowe kalkulowanie cen sprzedaży towarów wysyłanych poza granice UE.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Program szkolenia
1. Prawidłowa konstrukcja Bill of materials.
2. Elementy składowe w BOM-ie.
3. Pochodzenie towaru a wartość BOM-u.
4. Odprawa celna towaru i daniny publiczno-prawne jako składowa produktu.
5. Wartości dodane - produkcja marża.
6. Cena towaru na EXW.
7. Cena towaru przy warunkach INCOTERMS 2010 innych niż EXW.
8. Różnice kursowe.
9. Wartość reklamacji - składowa wartości produktu czy koszt firmy?
10. Gestia transportowa i rodzaj środka transportu.
11. Problemy indywidualne.
Harmonogram
Harmonogram
Dzień 1
Dzień 2
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00

Zajęcia
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:15
11:00 - 11:15
Zajęcia
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
Obiad
13:00 - 13:45
13:00 - 13:45
Zajęcia
13:45 - 15:00
13:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:10
15:00 - 15:10
Zajęcia
15:10 - 17:00
15:10 - 16:00
Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu.
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