Kamarai hírek a térség gazdaságának

Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara

2019. május 14.

Német beszállítói és exporttapasztalatok
Magyar-Német Üzleti és Beszállítói Fórumot szervez az MKIK Magyar-Német Tagozata
„Német beszállítói és exporttapasztalatok” címmel, idõpont: 2019. május 23. (csütörtök) 14
óra, helyszín az MKIK székhelye.
MEGHÍVÓ
Német beszállítói és exporttapasztalatok
Magyar-Német Üzleti és Beszállítói Fórum
Idõpont:
Helyszín:
Szervezõ:
Jelentkezési határidõ:
Nyelv:

2019. május 23., csütörtök, 14:00
MKIK székhely, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center,
Platina torony II, X. emelet, 1001. Terem
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
2019. május 22., szerda 16:00 óra
magyar

regisztráció

térkép

Tisztelt Partnerünk!
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a „Német beszállítói és exporttapasztalatok” címû üzleti fórumra,
mely az MKIK Magyar-Német Tagozatának szervezésében kerül megrendezésre.
A rendezvény célja, hogy tájékoztassa a hazai kis és középvállalkozásokat az ipar helyzetérõl és a
beszállítói lehetõségekrõl, továbbá céges jó gyakorlatként (best practice) sikeres hazai, a német piacra
is exportáló vállalkozások is bemutatásra kerülnek.
Az elõadások után a résztvevõknek lehetõségük lesz konzultálni az elõadókkal.
PROGRAM
13.30 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.30

14.30 – 14.50

14.50 – 15.10

15.10 – 15.30

15.30 – 16.00

Regisztráció
Köszöntõ
Bódi László, az MKIK Magyar- Német Tagozatának elnöke
A DUIHK 25. konjunktúra jelentése (2019) - német és más külföldi
befektetõk gazdasági helyzetének és üzleti várakozásainak bemutatása, a
német konjunktúra hatása a magyar exportra
Dirk Wölfer, osztályvezetõ - kommunikáció, Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara
Tapasztalatok az exportorientált beszállítóvá válás területén – beszállítói
lehetõségek a Csaba Metál Zrt.-nél
Majoros Béla, vezérigazgató, Csaba Metál Zrt.
Tapasztalatok exportorientált kivitelezõként, az európai ipari fejlesztések
kivitelezõi tapasztalatai - beszállítói lehetõségek a KÉSZ Holding Zrt.-nél
Malomsoky József, értékesítési és stratégiai vezérigazgató-helyettes, KÉSZ
Holding Zrt.
Tapasztalatok az exportorientált beszállítóvá válás területén – beszállítói
lehetõségek a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest Kft. -nél
Bolla Attila, igazgató, Knorr-Bremse Rail Systems Budapest Kft.
Networking kávészünet
Konzultációs lehetõség az elõadókkal

Részvétel feltételei
Jelentkezési határidõ: 2019. május 22., szerda 16:00 óra
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de elõzetes online regisztrációhoz kötött.

A férõhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében fogadjuk el.
Egy vállalkozás képviseletében maximum 2 fõ vehet részt az eseményen.
Csak azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését tudjuk elfogadni, amelyek a kamarai regisztrációs
kötelezettségüknek eleget tettek.
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tájékoztatja a résztvevõket, hogy a rendezvényen
kép- és/vagy hangfelvétel készül(het). A résztvevõ a rendezvényen való regisztrációjával, részvételével
elõzetes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MKIK a megadott személyes adatait kezelje,
így ahhoz is, hogy a rendezvényen róla kép- és/vagy hangfelvétel készüljön, s ezeket az MKIK a
rendezvényrõl szóló tájékoztatásaiban, valamint egyéb kiadványaiban és online felületein felhasználja.
Az MKIK tájékoztatja a résztvevõket, hogy a rendezvényen való részvétel biztosítása és az ehhez
kapcsolódó költségek igazolása céljából megadott személyes adataik (név, aláírás, mobilszám, ímélcím,
képmás és/vagy hangfelvétel) kezelésére az MKIK adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában
foglaltak az irányadók, mely elérhetõ az MKIK honlapján:
MKIK adatkezelési és adatvédelmi szabályzata
regisztráció
További információ:
Név: Béres László
Tel: +36 1 474 5177
E-mail: beres.laszlo@mkik.hu

Keresse fel a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldalát!
Közösségben az Ön vállalkozása sikeréért!

Dunaújv árosi Kereskedelmi és
Iparkamara
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
w w w .dkik.hu, 25/502-060, dkik@dkik.hu

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara hírlevele, melyet kamaránk tagjai kapnak,
és akik feliratkoztak hírlevelünkre, illetve akik a regisztráció során jelezték ez iránti
igényüket. Levelezési listánkat semmilyen célra nem adjuk át harmadik személynek!
Amennyiben Ön szándéka ellenére szerepel címlistánkon, kérjük, jelezze leiratkozási
szándékát!

