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Üzleti delegáció Kínába (Hongkong-Makaó)

A Magyar Kereskedelmi Iparkamara a Hong Kong Trade Development Councillal
(HKTDC) és Magyarország Hongkongi Fõkonzulátusával együttmûködve, a helyi
kamarai és üzleti partnerek támogatásával üzleti delegációt szervez Kínába
(Hongkong-Makaó) idõpont: 2019. szeptember 8-13., jelentkezési határidõ: 2019.
június 20.

Üzleti delegáció Kínába

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

szervezésében

2019. szeptember 8-13.

Hongkong, Makaó
 
Hongkong a Kínai Népköztársaság Különleges Igazgatású Területe, ennek keretében
jelentõs autonómiával rendelkezik: saját kormánya, jogrendszere és pénzneme van.
Hongkong gazdasági helyzetének mára meghatározó eleme, hogy Kína a világ
leggyorsabban növekvõ, kiemelkedõ jelentõségû gazdasága lett.

Hongkong területe 1.104,3 km2, lakossága mintegy 7.5 millió fõ. A város gazdasági
jelentõsége világszinten kiemelkedõ – mind pénzügyi, mind kereskedelmi szempontból: az
ázsiai-csendes-óceáni régión belül itt található a vállalati központok legnagyobb tömörülése.
A hongkongi értéktõzsde az egyik legjelentõsebb a világon.

A kiutazó üzleti delegáció célja az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl a vállalkozók
közötti együttmûködési lehetõségek feltérképezése, a már meglévõ üzleti kapcsolatok
elmélyítése, valamint részvétel a ,,4th Belt and Road Summit’’ konferencián.
 
Célcsoport
 
Kína iránt érdeklõdõ exportorientált és innovatív cégprofilú vállalkozások, melyek az alábbi
területeken tevékenykednek:

ICT
környezeti, tiszta technológiák
gépipar
mezõgazdasági technológiák
élelmiszeripar
vízipar
hulladékgazdálkodás
szennyvízkezelés

 
Tervezett programok

tájékoztató konzultáció a Hongkongi Fõkonzulátus munkatársaival
találkozó a kamarai partnerekkel Makaóban
részvétel a ,,4th Belt and Road Summit’’ rendezvénysorozaton Hongkongban

A megfelelõ mennyiségû és minõségû üzleti partnerek felkutatása a külföldi partnereink
felelõssége, 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 (a ’’4th Belt and Road Summit’’ a
delegáció résztvevõi számára ingyenes, a részvételi díjat az MKIK állja)
tájékozódási lehetõség Hongkong és Makaó gazdasági és üzleti környezetérõl, a
magyar-kínai gazdasági együttmûködési lehetõségekrõl



tárgyalási lehetõség potenciális üzleti partnerekkel

A 2018-as Belt and Road fórum számokban: 

80+ nemzetközileg elismert elõadó
55 országból közel 5,000 résztvevõ (kormányzati, pénzügyi, gazdasági
szakemberek, gyártók, start-up cégek, projekt tulajdonosok, stb.) közel 100
külföldi delegáció
29 ország 50 kiállítója vett részt a Global Investment Zone befektetési rendezvényen
520+ üzleti találkozó került megszervezésre a projekt tulajdonosok számára
230+ bemutatásra került projekt

A konferencia fõbb témái 2019-ben:

Guangdong – Hong Kong – Macao, a Greater Bay Area, mint a Belt and Road
Initiative bázisa
Infrastuktúra finanszírozás
Kínai infrastruktúra finanszírozás és EPM szerzõdések
Geopolitikai rizikók
Nemzetközi vitarendezés
Digitális Selyem Út / Smart City
Lehetõségek a kis-és középvállalkozások számára

A 4th Belt and Road Summit részletes programja:
http://www.beltandroadsummit.hk/en/information_centre/programme.html

 
Szervezõk
 
A Magyar Kereskedelmi Iparkamara a Hong Kong Trade Development Councillal
(HKTDC) és Magyarország Hongkongi Fõkonzulátusával együttmûködve a helyi kamarai
és üzleti partnerek támogatásával.
 
Milyen nyelvûek a szakmai programok?
 
A szakmai programok nyelve az angol, magyar tolmácsolást nem tudunk biztosítani.

Csoportos repülõjegy
Az Emirates Légitársaság által értékesített repülõjegyek esetén korlátozott számban
lehetõségünk van csoportos jegy biztosítására, amennyiben a repülõjegyfoglalást a
ConnecTicket Utazási Ügynökségnél intézik.

A késõbbi jelentkezõk figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy az árak a szabad
repülõjegyek függvényében alakulnak és változhatnak. A repülõjegyfoglalást az
ConnecTicket Utazási Ügynökségnél javasoljuk intézni.
Várható költségek

repülõjegy (kb. 204.800 Ft/fõ)
3 éjszaka szállásköltsége (kb. 140 EUR/szoba/éj, kb. 45.000 Ft)
programon kívüli étkezések
a transzferekre 80.000 Ft/fõ hozzájárulás, mely tartalmazza:

a reptéri csoportos transzfereket
átutazás a makaói szakmai programokra a Hongkong-Zhuhai-Makaó hídon keresztül
kompjegyet Makaóból Hong Kongba
eljutás a szakmai programok helyszínére Hongkongban

A csoportos transzfer csak abban az esetben biztosított, amennyiben végig a csoporttal
közlekednek, egyéb esetben a programokra való eljutás egyéni szervezésben és költségen
történik!
 
Jelentkezési határidõ
2019. június 20.
 
Jelentkezés és bõvebb információ
Az utazással, szállással kapcsolatos információk csatoltan találhatóak.
 
A jelentkezéshez az alábbiakban felsorolt 3 dokumentumot kitöltve, 2019. június 20-ig a
vegvari.kristof@mkik.hu e-mail címre várjuk.

jelentkezési lap a szállásigény és a kiutazás módjának megjelölésével,
angol nyelvû cégprofil
aláírt adatkezelési és hozzájáruló nyilatkozat

http://www.beltandroadsummit.hk/en/information_centre/programme.html
mailto:vegvari.kristof@mkik.hu


A jelentkezést csak a 3 melléklet együttes megküldésével fogadjuk el.

Az üzleti delegáció minimum 10 fõ érdeklõdése esetén valósul meg, ezért kérjük, hogy
foglalásukat csak visszajelzésünket követõen véglegesítsék.

Kapcsolattartó: Végvári Kristóf, vegvari.kristof@mkik.hu, tel: +36 1 474 5106
 

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!
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