MEGHÍVÓ - Üzleti delegáció Kazahsztánba - 2019. április 28-30.
Üzleti delegáció Kazahsztánba

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar – Kazah Tagozatának szervezésében

2019. április 28-30.

Kazahsztán erős gazdasággal rendelkező ország Közép-Ázsiában. Nurszultán (korábbi nevén Asztana) a térség egyik
legdinamikusabban fejlődő városa, ezért a magyar vállalatoknak számos területen kínál üzleti lehetőségeket.
A magyar-kazah olajipari együttműködésen kívül sikeres projektek kezdődtek vízipari, mezőgazdasági, gyógyszeripari
és gépgyártási területen is.
A kiutazás célja az aktuális piaci helyzet és az üzleti lehetőségek feltérképezése.
Varga Mihály miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter társelnökletével 2019. április 28-30. között kerül
megszervezésre a Magyar-Kazah Stratégiai Tanács harmadik ülése Nurszultánban, melyhez kapcsolódóan a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara a Pénzügyminisztérium felkérésére üzleti delegációt szervez.

Kiemelt ágazatok:

Egészségipar
Egészségügyi (rehabilitációs) turizmus
Gépipar
Vízipari technológiák (vízközművek fejlesztése, szennyvíz-kezelés)
Hulladékfeldolgozás
Energetika
Zöldség- és gyümölcstermesztés (melegházi zöldségtermesztés; alma-, meggy- és más gyümölcsültetvények
telepítése)
Takarmány-, haszonnövény termesztés (kukorica, napraforgó, cukorcirok)
Élelmiszeripar (húsfeldolgozás, szárított ill. konzerv zöldségek és gyümölcsök készítése, müzli-termékek)
ICT
Tervezett programok

Találkozó Varga Mihály miniszterelnök-helyettessel és pénzügyminiszterrel
„Üzleti lehetőségek Kazahsztánban” gazdasági fórum és üzletember-találkozók, a Magyar-Kazah Üzleti Tanács
7. ülése
Egyéb szakmai programok
A megfelelő mennyiségű és minőségű üzleti partner felkutatása a külföldi partnereink felelőssége, erre vonatkozólag
az MKIK nem tud garanciát vállalni. A kamarák mindent megtesznek a rendezvény sikeréért, de javasoljuk, hogy az
eredményes kiutazás érdekében, saját szervezésben is hívjanak partnereket az üzletember-találkozóra.

A tervezett szakmai program csatoltan található.

Miért érdemes részt venni?

ingyenes részvétel a szakmai programokon
tájékozódás Kazahsztán gazdaságáról és a gazdasági együttműködési lehetőségekről
tárgyalás potenciális üzleti partnerekkel
lehetőség kétoldalú együttműködési megállapodások aláírására magyar és kazah cégek között az üzleti fórum
keretében
Szervezők
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Kazah Tagozata a Pénzügyminisztérium támogatásával.
Milyen nyelvűek a szakmai programok?

A szakmai programok nyelve az orosz/angol lesz.

Várható költségek

repülőjegy (Az utazás NEM menetrendszerinti járattal történik, ennek várható költségéről a későbbiekben tudunk
tájékoztatást adni)
szállás (kb. 30.000 Ft/fő/éj)

Jelentkezési határidő

2019. április 5., péntek

Jelentkezés feltételei és további információ

A férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében fogadjuk el, illetve
figyelembe vesszük az alábbi szempontokat is:

exportorientált és innovatív cégprofil,
elsősorban az előzőekben felsorolt szektorok képviselőit várjuk.

Az utazással, szállással kapcsolatos információk csatoltan találhatóak.
A jelentkezéshez az alábbiakban felsorolt dokumentumokat kitöltve, 2019. április 5-ig a leimeter.katalin@mkik.hu email címre várjuk:

jelentkezési lap,
angol vagy orosz nyelvű cégprofil.
A jelentkezést csak a 2 dokumentum együttes megküldésével fogadjuk el.

Tájékoztató
Jelentkezési lap_Kazahsztán
Cégprofil_Kazahsztán
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