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Külpiaci hírek, rendezvények

Megalakult a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamara
A Kárpát-medencei térség gazdasági egységének megteremtésére, erõsítésére
tizennégy magyar magánszemély a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
(MKIK) közösen megalapította a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamarát
- jelentette be Parragh László, az MKIK elnöke az alapító ülést követõ
sajtótájékoztatón Budapesten, ahol az érintettek aláírták az alapító okiratot.
Bõvebben>>>

Nemzetközi Gép- és Berendezésgyártó fórum Bécsben
Figyelmükbe ajánljuk az Osztrák Gazdasági Kamara által szervezett Nemzetközi
Gép- és Berendezésgyártó Fórumot és B2B találkozót Bécsben. Ismerjen meg új
ügyfeleket és kooperációs partnereket B2B találkozók keretében és tájékozódjon
elsõ kézbõl a szakma legújabb trendjeirõl és üzleti lehetõségeirõl! Bõvebben>>>

Horvát, montenegrói, román, szlovén hírek, tenderek
Ezúton küldjük Önöknek az alábbi híreket, tendereket: horvát hírek, tenderek,
nyilvános tenderfelhívás a Brajici szélerõmûpark kivitelezésére, román hírek,
közbeszerzési összesítõ, meghívó a First Slovene Plasma Day elnevezésû
rendezvényre (téma: a plazma ipari felhasználásának lehetõségei), Ljubljana, 2019.
szeptember 30. Bõvebben>>>

Tájékoztatás elektronikai gyártási tankönyv elérhetõségérõl
Az Amerikai-Magyar Kamarától kaptuk a következõ információt: az Elektronikai
Gyártók Bizottsága összeállította az Elektronikai Gyártás elnevezésû tankönyv 2.
frissített változatát. A tankönyv az elektronikai iparág meghatározó magyarországi
vállalatainak, illetve munkatársainak együttmûködésével és szakmai
hozzájárulásával jött létre. A kiadvány az alábbi linkrõl szabadon letölthetõ:
https://www.amcham.hu/other-publications

Üzleti delegáció Malajziába és Szingapúrba (Kuala Lumpur-Szingapúr)
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üzleti delegációt szervez Malajziába és
Szingapúrba (Kuala Lumpur és Szingapúr) 2019. november 17-23 között.
Jelentkezési határidõ: 2019. szeptember 6. Bõvebben>>>

Üzleti delegáció Izmirbe és Antalyába
Az MKIK Magyar-Török Tagozata 2019. október 15-18. között üzleti delegációt
szervez Izmirbe és Antalyába. Jelentkezési határidõ: 2019. szeptember 13.
Bõvebben>>>

Keresse fel a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldalát!
Közösségben az Ön vállalkozása sikeréért!
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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/hirek/megalakult-a-karpat-medencei-vallalkozasfejlesztesi-kamara
http://www.dkik.hu/hu/kulpiaci-hirek/rendezvenyek/nemzetkozi-gep-es-berendezesgyarto-forum-becsben-14746
http://www.dkik.hu/hu/kulpiaci-hirek/cikkek/horvat-montenegroi-roman-szloven-hirek-tenderek-110350
https://www.amcham.hu/other-publications
http://www.dkik.hu/hu/kulpiaci-hirek/cikkek/uzleti-delegacio-malajziaba-es-szingapurba-kuala-lumpur-szingapur-110351
http://www.dkik.hu/hu/kulpiaci-hirek/cikkek/uzleti-delegacio-izmirbe-es-antalyaba-110349
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

