
Tisztelt Vállalkozók! 

  

Szíves figyelmükbe ajánljuk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Vietnámi Üzleti 

Tanácsa által ,,Üzleti kapcsolatok Vietnámmal és a Magyar-Vietnámi Üzleti Tanács ülése’’ 

címmel szervezett szemináriumot, melynek időpontja 2023. március 28., kedd, 10:00 óra. A 

programról részletesen az alábbi meghívóból tájékozódhatnak. Kérdés esetén a meghívóban 

jelzett kontaktszeméllyel való kapcsolatfelvételt javasoljuk. 
   
                                             

MEGHÍVÓ  

Üzleti kapcsolatok Vietnámmal és a 

Magyar-Vietnámi Üzleti Tanács ülése 
 

Időpont:  2023. március 28., kedd, 10:00  

Helyszín:  MKIK székhely, Bank Center, Platina 
torony II., 

X. em., 1001-es terem 

1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

Szervező:  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  

Jelentkezési határidő:  2023. március 24., péntek, 12:00 óra  

    

  regisztráció    

Tisztelt Partnerünk!  
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Magyar-Vietnámi Üzleti Tanácsa által szervezett üzleti szemináriumra, 
melynek előadói Magyarország Hanoi Nagykövetségének külgazdasági 
attaséja, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség képviselői lesznek. 

  

https://jelentkezes.mkik.hu/node/17545


A konferencia magyar nyelven zajlik, a vietnámi nagykövet köszöntőjéhez 
tolmácsolást biztosítunk!  
  

PROGRAMTERV  
  

9.30 – 10.00 

10.00 – 10.10 

Regisztráció 

  
Köszöntő 

Forintos Róbert, a Magyar-Vietnami Üzleti Tanács elnöke 

Őexc. Nguyen Thi Bich Thao, Vietnám magyarországi nagykövete 
(felkérés alatt) 

  
10.10 – 10.20 A vietnámi gazdaság helyzete, aktuális üzleti és befektetési 

lehetőségek 

Oláh Nikoletta, a Hanoi Magyar Nagykövetség külgazdasági 
attaséja 

  
10.20 – 10.30 Az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás aktualitásai 

Lédig Zoltán, a KKM Kereskedelempolitikai Főosztályának vezetője 
(felkérés alatt) 

    
10.30 – 10.40 

  
10.40 – 10.50 

A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) tevékenysége az 
ázsiai relációkban 

A HEPA képviselője (felkérés alatt) 

Sikeres üzletelés Vietnámban 

Az EGIS képviselője (felkérés alatt) 

  
10.50 – 11.00 Kérdések és válaszok 

  

           
Részvétel feltételei  
Jelentkezési határidő: 2023. március 24., péntek, 12:00 óra   
A férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket azok beérkezésének 
sorrendjében fogadjuk el.   
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz 
kötött.   
Az eseményre csak azon vállalkozások jelentkezését tudjuk elfogadni, 
amelyek a kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek.  
  



Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató  
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tájékoztatja a résztvevőket, 
hogy a rendezvényen kép- és/vagy hangfelvétel készül(het). A résztvevő a 
rendezvényen való regisztrációjával, részvételével előzetes és kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MKIK a megadott személyes adatait 
kezelje, így ahhoz is, hogy a rendezvényen róla kép- és/vagy hangfelvétel 
készüljön, s ezeket az MKIK a rendezvényről szóló tájékoztatásaiban, valamint 
egyéb kiadványaiban és online felületein felhasználja.  
Az MKIK tájékoztatja a résztvevőket, hogy a rendezvényen való részvétel 
biztosítása céljából megadott személyes adataik (név, aláírás, mobilszám, 
ímélcím, képmás és/vagy hangfelvétel) kezelésére az MKIK adatkezelési és 
adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók, mely elérhető az MKIK 
honlapján:  
MKIK adatkezelési és adatvédelmi szabályzata    
  

  regisztráció    

  

További információ:  
Név: Végvári Kristóf  
Tel: +36 1 474 5106  
E-mail: vegvari.kristof@mkik.hu    
        

  
 

https://mkik.hu/kozerdeku-adatok
https://jelentkezes.mkik.hu/node/17545
mailto:vegvari.kristof@mkik.hu

