
Üzleti delegáció Dohába
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

szervezésében
2019. november 4-8.

Doha, Katar
 
A 2,6 millió lakosú és 11437 km² kiterjedésû Katar ma a világ egyik leggazdagabb állama.
 Fejlettségét az ország nagyrészben a szénhidrogének kiemelkedõ mennyiségének
köszönheti;  Irán és Oroszország után itt található a világ harmadik legnagyobb kiterjedésû
földgázlelõhelye. Katar, amellyel szemben 2017 nyarán több térségbeli állam gazdasági
(szárazföldi, légi és tengeri) blokádot vezetett be, mára jóval önellátóbbá vált, mint amilyen
korábban volt. A siker egyik tényezõje, hogy az ország egyre nyitottabb az új kereskedelmi
partnerek felkutatására a belföldi áruellátásuk biztosításához.

Célcsoport
Katar és az Öböl-térség iránt érdeklõdõ exportorientált és innovatív cégprofilú
vállalkozások, melyek fõként az alábbi területeken tevékenykednek:

IT (hálózati megoldások, rendszer/létesítményüzemeltetés, cybersecurity, digitális
infrastruktúra, stb.),
Infrastruktúra (különösen közlekedés és sport tekintetében),
Környezetvédelem (beleértve a hulladékkezelést is),
Vízügy (szennyvízkezeléstõl az öntözési technológiákig).

Tervezett programok
Üzleti találkozók a Katari Kereskedelmi és Iparkamaránál, valamint a Katari
Üzletember Szövetségnél
Részvétel a Silk Road kiállításon (ICT, közlekedési szektorban tevékenykedõ
vállalatok számára)
Látogatás a Katari Fejlesztési Bankban
Látogatás a Katari Pénzügyi Központban (Qatar Financial Center)

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

tájékozódási lehetõség a Nagykövetség munkatársaival Katar gazdasági és üzleti
környezetérõl, a magyar-katari gazdasági együttmûködési lehetõségekrõl

tárgyalási lehetõség potenciális üzleti partnerekkel

Szervezõk
A Magyar Kereskedelmi Iparkamara a Dohai Nagykövetséggel 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

A Qatar Airways Légitársaság által értékesített repülõjegyek esetén korlátozott számban
lehetõségünk van csoportos jegy biztosítására, amennyiben a repülõjegyfoglalást közvetlenül
a Qatar Airways-nél intézik.

Kamarai hírek a térség gazdaságának

 

Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara

2019. július 31.

 
Üzleti delegáció Katarba (Doha)

2019. november 4-8. között a Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat üzleti
delegációt szervez Dohába (Katar).

http://qatarsilkroadexhibition.com/en/


A késõbbi jelentkezõk figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy az árak a szabad
repülõjegyek függvényében alakulnak és változhatnak. A repülõjegyfoglalást a Qatar
Airways-nél, a szállásfoglalást a B2SKY Utazási Irodánál javasoljuk intézni.

Várható költségek
repülõjegy (132.500 Ft/fõ)
4 éjszaka szállásköltsége (336 USD/szoba/4 éj, kb. 96.000 Ft)
programon kívüli étkezések
a transzferekre 15.000 Ft/fõ hozzájárulás, mely tartalmazza:

a reptéri csoportos transzfereket
eljutás a szakmai programok helyszínére Dohában

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. augusztus 30.
 
Jelentkezés és bõvebb információ
Az utazással, szállással kapcsolatos információk csatoltan találhatóak.
A jelentkezéshez az alábbiakban felsorolt 3 dokumentumot kitöltve, 2019. augusztus 30-ig a
babak.peter@mkik.hu e-mail címre várjuk.

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

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:Babák Péter, babak.peter@mkik.hu, tel: +36 1 474 5131

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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