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A Vállalkozók Klubja Egyesület szervezésében immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre
2016. november 23-24-én Budapesten, a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok szempontjából kiemelkedő
fontosságú üzleti rendezvény, a

VIII. MAGYAR-OROSZ NEMZETKÖZI GAZDASÁGI FÓRUM ÉS
ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ
A rendezvény legfőbb célja, hogy fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosítson azoknak a magyar és középkelet-európai, valamint oroszországi vállalkozásoknak, amelyek érdekeltek egymás piacai által nyújtott üzleti
lehetőségek megismerésében, az egymással való gazdasági, kereskedelmi együttműködés kiszélesítésében.

Az idei Fórum Főtámogatója a moszkvai NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI BANK

A legutóbb megrendezett és alapjaiban megújított VII. Magyar-Orosz Nemzetközi Gazdasági Fórum és
Üzletember-találkozó soha nem látott sikert hozott a már eddig is sikeres rendezvény történetében. A Fővédnök
a Külgazdasági és Külügyminisztérium volt, és orosz részről is több megye magas rangú delegációval
képviseltette magát. Arany fokozatú támogatónak legutóbb a Wizz Air Hungary Kft.-t sikerült megnyernünk,
emellett több más szponzor is támogatta a rendezvényt (korábbi főszponzoraink az OTP Bank, illetve a
Sberbank volt). A résztvevők száma az előző évhez képest jelentősen növekedett.
Az ukrán válság eszkalálódásakor, az Oroszországgal szemben bevezetett politikai és gazdasági szankciók
bevezetésekor sokakban felmerült a kérdés, mennyire lehet egy ilyen rendezvény sikeres. A sikert az
biztosíthatja, hogy az orosz szankciós lépések különleges következményeként olyan vákuum keletkezett az
orosz piacon, amelyben a magyar cégek akár még prioritást is élvezhetnek az európai versenytársakkal
szemben. A hazai és uniós piacok nyomasztó telítettsége miatt egyre nehezebben boldoguló magyar cégek
számára kulcsfontosságúvá vált ennek a hatalmas, kiaknázatlan piaci lehetőségnek a megragadása. A másik
fontos dolog, hogy a cégek megtalálták azokat a hivatalos lehetőségeket (pl. kooperációs együttműködés),
amelyekkel a szankciók ellenére jelen tudnak lenni ezen a hatalmas piacon.
A VIII. Magyar-Orosz Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember-találkozó e lehetőség megragadásában
nyújt ismét kiemelkedő segítséget.
A rendezvény témakörei:





Mezőgazdaság, élelmiszer feldolgozás
Exportfinanszírozás, beruházások finanszírozása
Idegenforgalom, turizmus
Megújuló energiaforrások, energia hatékonyság

A rendezvény szervezői:
Főszervező:
Társszervezők:

A rendezvény időpontja:
A rendezvény helyszíne:

Vállalkozók Klubja Egyesület1990
Oroszországi Föderáció Kereskedelmi Képviselete Magyarországon,
oroszországi területi kereskedelmi és iparkamarák, magyar külképviseletek és
kereskedelmi kirendeltségek, hazai megyei- és települési kamarák, vállalkozói
szervezetek
2016. november 23-24.
Danubius Health Spa Resort Helia ****, Budapest

.
Jelentkezés, információ: www.vallalkozokklubja.hu

Várjuk sok szeretettel!
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