
Tisztelt Hölgyem, Uram!

A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) valamint az ENSZ tagszervezete, az International 

Trade Centre (ITC) ezúton meghívja Önt és Cégét a

WORLD  EXPORT  DEVELOP M E NT FORUM 

(WEDF )

keretében, Budapesten megrendezendő üzleti (B2B) találkozókra.

Az eseményre 2017. október 24-25-én kerül sor a Budapest Kongresszusi Központban (1123 

Budapest, Jagelló utca 1-3.).

Az üzleti találkozókra az alábbi szektorokból várjuk az érdeklődő cégeket:

• Mezőgazdasági technológiák, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó kiegészítő

technológiák (vízgazdálkodás, megújuló energia)

• Mezőgazdasági termények és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások előállítói

Az üzleti találkozókon résztvevő cégek számára lehetőség nyílik a fórum

panelbeszélgetésein is részt venni (http://www.intracen.org/itc/events/world-export-

development-forum/).

Az üzleti találkozókon a magyar cégek potenciális külföldi partnerekkel folytathatnak üzleti

tárgyalásokat. A külföldi partnerek a magyar cégek előzetesen megadott cégprofilja

alapján kerülnek kiválasztásra. A találkozókra előre egyeztetett időpontokban kerül sor.

Amennyiben érdekli a lehetőség, úgy kérjük töltse ki a mellékelt angol nyelvű

előregisztrációs lapot, hogy az üzleti találkozók szervezői átfogó képet kaphassanak üzleti

alaptevékenységéről, lehetséges üzleti partnereiről. Az űrlap alapján az ITC B2B

találkozókat szervező csapata felkutatja az Ön számára legmegfelelőbb külföldi

partnereket és leszervezi a budapesti üzleti találkozókat.

A fentiek tükrében, rendkívül fontos az előregisztrációs lap minél pontosabb és részletesebb

kitöltése. Az űrlap első és második oldala bekerül a rendezvény információs brosúrájába is,

amely minden résztvevő cég számára elérhető lesz az eseményen.

A harmadik oldaltól kezdődően az “A oszlop”-ban azon termékeket/szolgáltatásokat kell

megjelölnie, melyeket cége értékesíteni szeretne. A “B oszlop” kitöltésével megjelölheti

azon termékeket/szolgáltatásokat, melyek külpiacról történő beszerzése javíthatja cége

versenyképességét.

Az ITC B2B csapata minden Ön által megadott információt megvizsgál, és a feltárt

potenciális üzleti partnerek ismeretében minden jelentkező cég számára visszajelez a

tervezett üzleti találkozók részleteivel kapcsolatban.

Kérjük, hogy az angol nyelvű hiánytalanul kitöltött előregisztrációs lapot küldje el részünkre,

az alábbi e-mail címre: WEDF2017@tradehouse.hu

Szíves tájékoztatásul, az angol nyelvű űrlap magyar nyelvű segédletét szintén csatolva

küldjük.

Amennyiben bármilyen kérdése felmerülne a jelentkezéssel, vagy az eseménnyel

kapcsolatban, úgy kérjük, hogy szintén a WEDF2017@tradehouse.hu e-mail címre írjon.

Reméljük, hogy hamarosan a résztvevők között üdvözölhetjük.

Tisztelettel,

Ducsai-Oláh Zsanett

vezérigazgató

Magyar Nemzeti Kereskedőház


