INNOVATION FOR AFRICA

Aktuális üzleti programok
ÜZLETI UTAZÁS: Dél-Afrika, Botswana
3 kiválasztható állomás:
Durban –Johannesburg – Gaborone
2015. november 15-28.

Kongói-Magyar Gazdasági Hét
2016. február

DÉL-AFRIKA
2015.november 15-24.
11 nap/ 10 éjszaka – 2 szakaszban
Az egyes szakaszokra önállóan is lehet jelentkezni!
ELSŐ SZAKASZ: DURBAN (KWA ZULU NATAL) – 5 nap/ 5 éjszaka
Dátum

A program leírása

Helyszín

A program célja, várható eredmények

November 15.
(vasárnap)

Utazás

Johannesburg - Durban

Találkozás az Afrikáért Alapítvány
vezetőjével. Továbbutazás Durbanbe.

November 16.

Találkozás a focal
point-okkal

Szálloda - Durban

Megismerkedés a helyi üzleti
tanácsadóinkkal (focal pointok),
szervezőkkel, eligazítás.

Találkozó a helyi
befektetésösztönző
hivatal vezetőségével

Trade and Investment
KwaZulu-Natal

Megismerkedés helyi üzletemberekkel és
Kwa Zulu Natal gazdasági régió üzleti
potenciáljával. További B2B találkozók
egyeztetése.

November 17. (kedd)

Üzleti konferencia

Egyeztetés alatt

Magyar cégek bemutatkozása, potenciális
partnerek találása a hasonló profilú délafrikai cégek között. Networking, további B2B
találkozók.

November 18. (szerda)

B2B találkozók

Korábbi kapcsolatok mélyítése, további
partnerkeresés.

November 19. (csütörtök)

B2B találkozók

A meglátogatandó délafrikai cégeknél, igény
szerint üzemlátogatással
egybekötve
Kwazulu Natal Park

Helyi természeti környezet, kultúra,
szokások megismerése.

(hétfő)

Fakultatív szabadidős
program

Korábbi kapcsolatok mélyítése, további
partnerkeresés.

MÁSODIK SZAKASZ: JOHANNESBURG (GAUTENG) – 6 nap/ 5 éjszaka
Dátum
November 20.
(péntek)

A program leírása

Helyszín

A program célja, várható eredményei

Gauteng Growth and
Development Agency

Megismerkedés helyi üzletemberekkel
és Gauteng régió gazdasági
potenciáljával, az üzleti lehetőségekkel.
További B2B találkozók egyeztetése.

Átutazás Johannesburgba vagy hazautazás
Találkozó a helyi
befektetésösztönző hivatal
vezetőségével

November 21.
(szombat)

Pihenőnap

November 22.
(vasárnap)

Fakultatív szabadidős
program

Magyar Ház, Midrand

Informális találkozó a dél-afrikai magyar
nagykövettel.

November 23.
(hétfő)

Találkozó a magyar
nagykövetségen dolgozó
külgazdasági attasékkal

Pretoriai Magyar Nagykövetség

Kapcsolatépítés, tájékozódás a helyi
gazdasági lehetőségekről.

November 24.
(kedd)

B2B találkozók,
céglátogatások

Egyeztetés alatt

A kapcsolat mélyítése a korábban
megismert partnerekkel, további
partnerkeresés.

November 25.
(szerda)

Hazaút vagy átutazás Botswanába

BOTSWANA
A botswanai szakaszra a dél-afrikai szakasszal együtt és külön is lehet jelentkezni.

2015. november 25-28. (4 nap 3 éjszaka)
Dátum
November 25. (szerda)

November 26. (csütörtök)

November 27. (péntek)

November 28. (szombat)

Program leírása

Helyszín

A program célja, várható
eredményei

Utazás JohannesburgGaborone (4 óra autóval)
Indulás korán reggel.

Johannesburg-Gaborone

Felkészítés a botswanai
tárgyalásokra, üzleti kultúra
sajátosságaira, protokolláris
ismeretek átadása.

Találkozás Dr. Kiss Gábor,
tiszteletbeli konzullal és a
helyi focal point-okkal

Egyeztetés alatt

Megismerkedés a helyi üzleti
tanácsadóinkkal (focal pointok), szervezőkkel, eligazítás.

Találkozó a helyi
befektetésösztönző hivatal
vezetőségével

BITC (Botswana Investment
and Trade Center)

Ismerkedés helyi
üzletemberekkel és Botswana
gazdasági potenciáljával, az
üzleti lehetőségekkel. További
B2B találkozók egyeztetése.

Találkozó a helyi
gazdaságfejlesztési
hivatalokkal, kamarával

Innovation Hub, Botswanai
Kereskedelmi Kamara

Megismerkedés helyi
üzletemberekkel, további
üzleti lehetőségek
feltérképezése.

EDF (European Development
Fund) program megismerése

EEAS- Gaborone

Tájékozódás a finanszírozási
lehetőségekről.

B2B találkozók,
céglátogatások

Igény szerint

A kapcsolat mélyítése a
korábban megismert
partnerekkel.

Szabadidős program

Pilanesberg, Central Kalahari Game Reserve látogatás
Hazautazás

Részvételi díj
Dél-Afrika




első szakasz: 1300 USD + repülőjegy
második szakasz: 1100 USD+ repülőjegy
teljes szakasz: 2200 USD + repülőjegy

+ 120 000 Ft szervezési költség (bármely szakasz esetén)

Botswana


950 USD + repülőjegy + 100 000 Ft szervezési költség

Előleg: 500 USD (jelentkezéskor fizetendő)
A részvételi díj az alábbi költségeket tartalmazza:
 Szállás + reggeli, reptéri transzfer, helyi közlekedés
 Utazás előtti felkészítő tréning, személyes konzultáció
 Találkozók szervezése, előkészítése (konferencia szervezés, B2B találkozók,
workshopok szervezése igény szerint)
 Egy 1 napos turisztikai program
 Helyi segítők közreműködése

Az árak és a program tájékoztató jellegűek, a program a résztvevő cégek igényei és
prioritásai szerint alakítható. Amennyiben a road show felkeltette érdeklődését,
kérjük, a korlátozott helyekre való tekintettel, kérjük, mielőbb küldje el
jelentkezését.

A projektről bővebben:
www.innovationforafrica.hu
https://www.facebook.com/innovationforafrica

JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Józsa-Tóth Annamária
vállalati kapcsolatok koordinátor
Afrikáért Alapítvány
toth.annamaria@afrikaert.hu
+36 20 41 51 002

KONGÓI-MAGYAR GAZDASÁGI HÉT
2016.február
A program célja:

Helyszín:
Kinshasa, Kongói Demokratikus
Köztáraság

•

minimum 20-30, innovatív termékekkel, megoldásokkal
rendelkező magyar termelő, gyártó cég piaci
megjelenésének segítése Kongóban és Közép- Afrikában
hosszú távú win-win együttműködésék megalapozása

•

szakmai konferencia

•

•

kiállítások, termékbemutatók

A résztvevők várható száma kongói oldalról:

•

B2B találkozók, céglátogatások

•

•

a konferencián: 200-450 cég (mikrovállalkozás, KKV,
multinacionális vállalat)

Egyéb informális programok
(kulturális programokkal
egybekötött üzleti találkozók)

•

a kiállításon: 2000-2500 fő

Finanszírozási lehetőség mikro-, kis-és középvállalkozások
számára: GINOP. 1.3.1.-15.

KATALÓGUS
Minden évben lehetőséget biztosítunk, hogy vállalkozását figyelemfelkeltő módon mutatassa be
cégkatalógusunkban. A katalógust több mint 200 afrikai partnerünkhöz juttatjuk el, akik ily módon is
segítik a potenciális partnereknek felkutatásában.
Amennyiben szeretne a 2015-ös katalógusba bekerülni, kérjük, mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot.
A katalógusba kerüléshez az anyagok megküldési határideje 2015. október 15.
A katalógusba kerülés díja: 120 000 Ft + Áfa.

