
 

 

 

 

Open4Business multiszektorális üzletember-találkozó Pécsett 

Az Enterprise Europe Network magyarországi hálózatának Dél-Dunántúli irodája és a Pécs-

Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2017 októberében a tavalyinál még színesebb 

programokkal és még több tárgyalási lehetőséggel várja az érdeklődőket Pécsett 2017. 

október 4-6. között. 

A tavaly ősszel megrendezett esemény sikerei és a pozitív visszajelzések arra ösztönözték a 

szervezőket, hogy idén újra lehetőséget biztosítsanak a magyar és szomszédos országok 

vállalkozóinak partnerségek, üzleti kapcsolatok kialakítására. 

Az üzletember-találkozó mellett plenáris ülések, fórumok, egyéni tanácsadások, 

céglátogatások és networking események is helyet kapnak, továbbá a rendezvény részeként 

idén sor kerül a ConnectIT IT klaszter konferenciára, a Design Pécs Hét megnyitójára valamint 

kreatív ipari klaszterek együttműködési megállapodásának aláírására. 

Főbb szektorok:  

 gépipar,  

 kreatív ipar,  

 kereskedelem,  

 női vállalkozók,  

 klaszter-együttműködések, 

 innováció. 

Az üzletember- találkozón való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Azonban a rendezvényre bejelentkezett, de nem megjelent résztvevőket 75 euró kötbér 

megfizetése terheli, amennyiben szeptember 22-ig írásban nem mondják le a regisztrációt. 

A tárgyalások nyelve: angol (magyar) 

Bővebb információk és regisztrációs lehetőség: www.csmkik.hu/kiallitasok 

CSMKIK kapcsolattartó:  

Pataki Csilla,  

een@csmkik.hu, 

62/554-254 
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Közös utazás az Open4Businessre 

a CSMKIK szervezésében 

Kamaránk október 5-6-án közös szervezésű utazást szervez az eseményre. 

TERVEZETT PROGRAM 

2017. október 5. (csütörtök) 

 Indulás közös busszal a korareggeli órákban 

 Plenáris ülés befektetési lehetőségek bemutatásával 

 Fórum és egyéni tanácsadás szlovén, horvát, román, szerb és szlovák üzleti 
lehetőségekről 

 Kreatív ipari klaszterek együttműködési megállapodásának aláírása 

 Ebéd 

 B2B – kétoldalú nemzetközi tárgyalások 

 Networking kerti party 

 Szállás a Corso Hotelben**** (elhelyezés 2 ágyas szobákban) 

2017. október 6. (péntek) 

 Reggeli a Hotelben 

 B2B – kétoldalú nemzetközi tárgyalások 

 Céglátogatási lehetőség egy kreatív és egy gépipari vállalkozásánál 

 Ebéd 

 Hazaérkezés a délutáni órákban 

A közös szervezésű utazás minimum 20 fő jelentkezése esetén indul. 

Részvételi díjak: 

Regisztrált vállalkozások esetén:  25.000 Ft/fő + Áfa  

Kamarai tagvállalkozások esetén:  22.000 Ft/fő + Áfa  

Az árak tartalmazzák a programon való részvételen túl a közös utazás, a szállás, a reggeli 

valamint az IFA költségeit. (Egy ágyas elhelyezés 7.450 Ft felár ellenében igényelhető.) 

A B2B tárgyalásokon résztvevő, kereskedelmi, szolgáltatási tagozatba vagy kisteleki, makói 

kistérségbe sorolt kamarai tagok 50%-os támogatásban (a fenti összegből értendő) 

részesülhetnek az érintett térségek, tagozatok éves projektfinanszírozási keretéből, amelyről a 

regisztrációt követően a tagozatok, ill. térségek vezetése egyedileg dönt. 

Jelentkezés a www.csmkik.hu/kiallitasok oldalon, legkésőbb 2017. szeptember 1-ig.  

Bővebb információ: Pataki Csilla, e-mail: een@csmkik.hu, telefon: 62/554-254 

http://www.csmkik.hu/kiallitasok
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