MEGHÍVÓ
Tisztelt Partnerünk!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával konferenciát szervez a magyar és orosz
gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében.
2013-ban számos cég fordult Kamaránkhoz, hogy az orosz piacról információt kaphasson,
illetve, hogy intézményrendszerünkön keresztül segítsük őket a nemzetközi üzleti
kapcsolatfelvételben. Igazodva a piac igényeihez, ez év őszére megszervezzük az „Iránytű
az orosz piacra” című konferenciánkat, amelyre ezúton nagy tisztelettel meghívom Önt!
Konferenciánkat a nemzetközi elismertséggel bíró, immár 6. alkalommal megrendezésre
kerülő Magyar - Orosz Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember – Találkozó
megszervezője a Vállalkozók Klubja társrendezvényévé fogadta, így egymás tevékenységét
erősítve még komplexebb programsorozattal várjuk partnereinket.
A rendezvény koncepciója:
A célunk az, hogy a résztvevők információt kaphassanak a két ország kapcsolatát
meghatározó intézkedésekről, kooperációs tervekről, vagy jogszabályváltozásokról. Továbbá
alkalmat kívánunk teremteni a jelenlévő vállalkozásoknak az üzleti kapcsolatépítésre a
jelenlévő szakemberekkel történő közvetlen információcserére.
A célcsoport:
Az orosz és magyar üzleti kapcsolatfelvételben, illetve gazdasági együttműködésben érdekelt
hazai és külföldi vállalkozók, valamint az őket támogató intézmények képviselői.
A rendezvény dátuma: 2013. október 28.
A rendezvény programja:
10.00

10.00 – 10.30

Megnyitó
Orosz-magyar gazdasági és kereskedelmi együttműködés jelenlegi helyzete és
perspektívai, valamint az OF Kereskedelmi Képviseletének szerepe a két ország közötti
kapcsolatok alakulásában
Előadó: Mr. Shurygin Leonid Grigorevics, Oroszország budapesti Kereskedelmi
Tanácsosa
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10.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00
14.00 – 15.00

A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara szerepe a KKV-k orosz piacra jutásában és külpiaci
megerősödésében
Előadó: Dr Parragh László, a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke
A MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. bemutatása, lehetőségek az orosz üzleti
kapcsolatok építésében
Előadó: Rózsa Viktor, viszonylati menedzser
HITA - Bemutatkozik a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Előadó: Antal András, HITA Nyugat-dunántúli Régió tanácsosa
Üzleti kapcsolatépítő találkozók
Zárszó, majd ezt követően állófogadás
Gyárlátogatás egy meghatározó orosz kapcsolatokkal rendelkező nagykanizsai vállalatnál

A külföldi vendégek és előadók érdekében a teljes program alatt biztosítjuk az orosz nyelvű
tolmácsolást. A konferencia hivatalos programját követően orosz résztvevőinknek bemutatjuk
a nemzetközi hírű fürdőváros, Zalakaros befektetési lehetőségeit. Ezen felül Kamaránk
gondoskodik az Oroszországból érkező résztvevők számára – a rendezvényt követő éjszakára
– szállás, valamint ellátás biztosításáról Zalakaroson, a Hotel Karos Spa**** Superior-ban.
A rendezvény kiemelt célja, hogy magyar és orosz szervezetek és vállalkozások
bemutatkozhassanak egymásnak, megalapozva a személyes ületi bizalom kialakulását.
Meghívónkhoz mellékelten csatoltuk előzetes regisztrációs lapunkat, amelyet kérem, hogy
kitöltve legyen kedves megküldeni legkésőbb 2013. október 18-ig az azon található címek
valamelyikére.
Visszajelzése fontos számunkra, hiszen programunkat és a meghívottak körét az Ön
igényéhez is tudjuk igazítani. Az időben történő jelentkezések alapján szervezetünk akár
célzott partner meghívást is tud kezdeményezni az Ön cége számára!
Bízva az eredményes együttműködésünkben várom jelentkezését!

Nagykanizsa, 2013. szeptember 4.
Dr. Polay József
elnök
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
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