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ChinaCham Hungary 

 Üzleti Klub 

 

 

Nem tudott elmenni Sanghajba az első Kínai Nemzetközi Import Expóra? 

Önök hiteles beszámolót és információt kapnak az ELSŐ KÍNAI NEMZETKÖZI IMPORT 

EXPÓRÓL a következő Üzleti Klub rendezvényünkön, melyet 2018. november 22-én 

16.00 órakor tartunk, közvetlenül a Ghibli Kft. „A logisztikai piac digitális kihívásai” című 

konferenciáját követően. Ön ezen a napon kivételesen sok információhoz juthat egy épüle-

ten belül. 

 

Előadónk lesz DANKU DÁVID a GHIBLI Kft. Key Account Managere, aki sokrétű logisz-

tikai tapasztalattal vesz részt a kiállításon és megosztja velünk a legfontosabb információkat 

a versenyképes termékekről és széleskörű szolgáltatási portfólióval rendelkező vállalatok-

ról. Megtudhatják többek között, hogy milyen érdeklődés van a hazai logisztikai szolgáltatók 

iránt a kínai piacon. 

 

Előadást fog tartani a CCIC KELET-EURÓPAI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FELÜGYELETI 

CSOPORT Kft. szakreferense MS. TU GIOVANNA, aki a Kína és Magyarország között 

zajló kereskedelmi és elsősorban a mezőgazdasági termékekhez  kapcsolódó engedélye-

zési gyakorlat tapasztalatairól tájékoztat bennünket.  

    

Jöjjön el az Üzleti Klub rendezvényünkre, szerezzen új tapasztalatokat és új üzleti 

partnereket!    

A rendezvényt a Szentmihályi út 171. szám alatt rendezzük meg az Experience Center épü-
letében az NVC Lighting második emeleti bemutatótermében.  
 
Ingyenes parkolási lehetőség biztosított. 
 
Részvétel a kamarai tagoknak ingyenes, a nem tagoknak a részvételi díj 3.000 
Ft, amelyről számlát állítunk ki. Az összeget a ChinaCham Hungary bankszámlájára legké-
sőbb 2018. november 22. 12.00 óráig átutalhatják.  
 
  



 

2 

2018.11.09. 

. 

Bankszámlaszámunk: ChinaCham Hungary, 12100011-17635611 
 
Kérjük részvételi szándékát jelezze a levelezes@chinacham.hu e-mail címen névvel és 
cégnévvel ellátott üzenetben. 
  
  
Üdvözlettel, 
 
Kovácsics Éva 
az Üzleti Klub vezetője  

 
 
Budapest, China Mart épülete 
1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 
levelezes@chinacham.hu / +36-1-414-7365 
http://www.chinacham.hu/ 
 

 
 
 

 
 

Felügyelet nélküli eszközök üzemeltetőinek 

Konferenciájára 

 

 

 
Időpont: 2018. november 29. (csütörtök)  

 

Helyszín: Spoon hajó, Budapest, Vigadó tér 3. kikötő 

 

 

 

9:30- Regisztráció, welcome kávé 

 

10:00  Lőrincz László úr, a MIÁSZ elnöke 

  Megnyitó 
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10:00-10:30 Lükő Dénes úr, senior tanácsadó, OTP Bank Nyrt. 

Kiss László úr, OTP Bank Nyrt. 

Az eddigi eredményekről és együttműködésről 

 

10:30-11:00 Szabó Zoltán Kázmér úr, ügyvezető, MCOnet International Kft. 

VOSZ Informatikai Szekció elnöke 

A Mesterséges Intelligencia és a robottechnika hatása a munkaadókra és a 
munkavállalókra 

 

11:00-11:30 Havasi Zoltán úr, vezérigazgató, MOHAnet Mobilsystems Zrt. 

Befolyásoló leszel vagy követő? 

Ital és áruautomaták digitális transzformációja 

 

 11:30-12:00 Kávészünet 

 

12:00-12:30 Szász Ferenc úr, igazgató, Mastercard Elfogadásfejlesztés 

Készpénzmentes fizetési rendszerek 

 

12:30-13:00 Interaktív beszélgetés az előadókkal, moderátor 

  Szalai Géza úr, a MIÁSZ alelnöke  

 

13:00  Lőrincz László úr, a MIÁSZ elnöke 

Zárszó 

 

13:15-15:00 Svédasztalos ebéd italokkal, kávéval. 

 

 

RSVP: a részvételi szándékot 2018. november 20.-ig kérjük írásban a  

davola@miasz.hu e-mail címre megküldeni! 

 

A regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik. 

A konferencián a részvétel és vendéglátás ingyenes, de a korlátozott helyekre való 
tekintettel a regisztráció sikeres visszaigazolásához kötött, ezért kérjük, hogy a 
visszaigazoló üzenet kinyomtatott példányát feltétlenül hozzák magukkal a rendezvényre! 

 

mailto:davola@miasz.hu
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Pénz, de honnan?  
Építs digitális vállalatot!  
Konferenciasorozat a régiókban, roadshow 
Közép-Magyarország Régió – Budapest 
 

 

Kamatmentes új hitelek fejlesztésre.  A digitális fejlődés kényszerében jól jönnek az olcsó 
források. 
A Pénz, de honnan? roadshow-n a fejlesztési források, befektetési lehetőségek ismerteté-
sén túl megoldásokat kínálunk a digitalizáció uralta világgal lépést tartáshoz, a munkaerő-
problémákra és az eredményes cégutódlásra. 
A pénzszerzés legújabb lehetőségeinek bemutatásán túl hangsúlyosan foglalkozunk a fej-
lesztés irányával. Ami nem más, mint a negyedik – digitális – ipari forradalom diktálta „kény-
szer”: az információs technológia, és az automatizálás összefonódásából eredő gyár-
tási módszerek és a szervezeti működés gyökeres átváltozása.  
A pályázati és rendkívül olcsó hitelforrások, valamint a befektetői tőke is a fejlődést választó 
cégekre vár. Már a pénz keresi a kkv-kat és nem fordítva. A konferencián házhoz jön a kínai 
befektető is. 
  
Időpont:   2018. november 29. (csütörtök) 9.30– 14.20 
Helyszín: Budapest, The Experience Center, Szentmihályi út 171. 3. emeleti  
                 konferenciaterem 
Ingyenes részvétel, csak regisztrációhoz kötött! 
 

 

Részletes programról bővebben itt olvashat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penz-de-honnan-23/
https://piacesprofit.hu/
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 
 
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.  

 

 

 

 

Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 
 

Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 
tanácsadónknak: 

Dankó Tibor 
Tel: 20/947-4282 

                 e-mail: iwt@t-online.hu 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


