MKIK kiutazó delegáció Kínába, Shenzhenbe - 2016. szeptember 25-30.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata Nádasi Tamás, a Tagozat elnökének vezetésével
2016. szeptember 25-30. között üzleti delegációt szervez Kínába, Shenzhenbe az ,,Első Shenzhen-Közép-KeletEurópai Gazdasági, Kereskedelmi és Kulturális Fórum’’ alkalmából. A kiutazás a Pallas Athéné Domus Innovationis
Alapítvány támogatásával valósul meg.

A delegáció tagjai a helyi kamarai partnerek által szervezett üzleti fórumokon és üzletember-találkozón vesznek részt
Shenzhenben, melyen a kínai mellett más közép-kelet-európai ország vállalkozói is részt vesznek. A Hongkonggal
határos, 10 milliós város a külföldi befektetések egyik központja Kínában, az 1970-es évek óta a világ egyik
leggyorsabban fejlődő városa, valamint az ország legforgalmasabb kikötője. 2001 és 2010 között Kína legnagyobb
export-import forgalmát bonyolító városa volt, a GDP növekedés az elmúlt évben elérte a 8,9 %-ot.

A kiutazás a Kína iránt érdeklődő vállalkozások számára kíván segítséget nyújtani üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez,
exportjuk bővítéséhez. Az út során tájékozódhatnak a kínai gazdasági és üzleti környezetről, a magyar-kínai gazdasági
együttműködési lehetőségekről, továbbá tárgyalhatnak potenciális kínai üzleti partnerekkel.

Amennyiben 2016. szeptember 1-ig elküldik jelentkezésüket, a program szerinti három éjszakára
korlátozott számban lehetőségünk van a külföldi szállásköltséget finanszírozni.
A szállásköltséget vállalkozásonként 1 szoba erejéig (1 fő egyágyas vagy 2 fő 1db kétágyas szobában
történő elhelyezés esetén) tudjuk biztosítani. A szállásigényeket a rendelkezésre álló keret erejéig
tudjuk elfogadni.

A szállásköltség megítélésekor előnyben részesülnek a Magyar-Kínai Tagozat tagvállalatai és az önkéntes kamarai
tagok, illetve figyelembe vesszük a jelentkezések sorrendjét is.

A jelentkezés elfogadásának feltétele az exportorientált és innovatív cégprofil. A kérelmezők tudomásul veszik, hogy a
szállásköltség megítélésének feltétele a kiutazás során szervezett szakmai programokon való részvétel.

A Shenzhen-Hongkong-Shenzhen busztranszfer a delegáció résztvevői számára ingyenes.

A szakmai programok nyelve az angol, magyar tolmácsolást nem tudunk biztosítani.

A delegáció tervezett szakmai programja, valamint az utazással, szállással és transzferrel kapcsolatos információk
innen tölthetőek le.

Amennyiben csatlakozni kíván a kiutazó üzleti delegációhoz, kérjük, hogy cégprofil adatlapot és a Jelentkezési lapot
mielőbb, de legkésőbb 2016. szeptember 1-ig a vegvari@mkik.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjék.

Felhívjuk figyelmét, hogy az üzleti delegáció minimum tíz fő érdeklődése esetén indul el.

A szakmai programokra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban Végvári Kristóf, nemzetközi referens áll a
rendelkezésükre: telefon:(1) 474 5106, e-mail: vegvari@mkik.hu).

Az utazással, szállással és transzferrel kapcsolatos kérdésekben a kontaktszemély a ConnecTicket Utazási
Ügynökségnél:
Bicskei Orsolya - telefon: (1) 317 3717, e-mail: info@connecticket.hu
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