
Kamarai hírek a térség gazdaságának

 

Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara

2019. június 6.

 
Magyar-Orosz Üzleti Fórum és az MKIK Magyar-
Orosz Tagozatának közgyûlése

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozatának
szervezésében valósul meg a „Magyar-Orosz Üzleti Fórum és az MKIK Magyar-
Orosz Tagozatának közgyûlése” címû rendezvény 2019. június 27-én (csütörtök) 10
órától Budapesten.

MEGHÍVÓ

Magyar-Orosz Üzleti Fórum

és az MKIK Magyar-Orosz Tagozatának közgyûlése
 
Idõpont: 2019. június 27., csütörtök, 10:00
Helyszín:

 

MKIK székhely, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank
Center, 1. emeleti rendezvényterem

Szervezõ:

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar-Orosz Tagozat
Jelentkezési határidõ: 2018. június 24., hétfõ 14:00 óra
Nyelv: Magyar

 regisztráció  térkép  

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz
Tagozatának szervezésében megvalósuló „Magyar-Orosz Üzleti Fórum és az MKIK
Magyar-Orosz Tagozatának közgyûlése” címû rendezvényünkre.
PROGRAMTERV

09.30 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45

Regisztráció

Köszöntõk
Dr. Parragh László, elnök, MKIK
Szekeres István, elnök, MKIK Magyar-Orosz Tagozat
Magyar-orosz gazdasági kapcsolatok
Joó István, az export növeléséért felelõs helyettes államtitkár,
Külgazdasági és Külügyminisztérium (egyeztetés alatt)
Üzleti lehetõségek Oroszországban
Iljin Pável, megbízott vezetõ, Oroszországi Föderáció Kereskedelmi
Képviselete

10.45 – 11.00

 

A HEPA szerepe a magyar vállalkozások orosz piacra jutásának
elõsegítésében
Hendrich Balázs, vezérigazgató, Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
(egyeztetés alatt)

11.00 – 11.15 Finanszírozási eszközök az orosz piaci gazdasági ügyletekhez
Jákli Gergely, vezérigazgató, EXIM (egyeztetés alatt)

11.15 – 11.30 Az Országos Vállalkozói Mentorprogram bemutatása
Tényiné Stark Mária, szakmai vezetõ (külpiaci mentorálás)

Részvétel feltételei
Jelentkezési határidõ: 2018. június 24., hétfõ 14:00 óra 
A férõhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében
fogadjuk el. Egy vállalkozás képviseletében maximum 2 fõ vehet részt az eseményen.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de elõzetes online regisztrációhoz kötött.
Az eseményre csak azon vállalkozások 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-

https://jelentkezes.mkik.hu/node/13575
https://www.google.hu/maps/place/Bank+Center/@47.5028568,19.0501468,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc14e83c8529:0xa724521c18f5ba79!8m2!3d47.5028568!4d19.0523355


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  

 

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!

 

https://mkik.hu/kozerdeku-adatok
https://jelentkezes.mkik.hu/node/13575
https://www.facebook.com/Duna�jv�rosi-Kereskedelmi-�s-Iparkamara-125637014749362/?ref=br_rs
http://www.dkik.hu/hu/
mailto:dkik@dkik.hu
mailto:kohalmi@dkik.hu

