
Tisztelt Vállalkozás! 
  
Ezúton ajánljuk szíves figyelmébe a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Üzleti lehetőségek 
Észak-Olaszországban címmel 2022. október 25-én megszervezésre kerülő webináriumát. 
Az esemény részleteiről, a regisztrációról az alábbi meghívóban bővebben tájékozódhat. 
  
  

  

                       
  

  

 

MEGHÍVÓ 
Üzleti lehetőségek Észak-Olaszországban 

című webinárium  

   
Időpont: 2022. október 25., kedd, 10.00 óra  
Helyszín: online (Zoom)  
Szervező: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

Magyarország Főkonzulátusa, Milánó 
 

Jelentkezési határidő: 2022. október 24., hétfő, 12.00 óra  
Nyelv: magyar  

     

     regisztráció    

Tisztelt Partnerünk! 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt Észak-Olaszország üzleti környezetéről és lehetőségeiről szóló 
online rendezvényünkre. Az esemény elsősorban az élelmiszeripar, a kozmetika, az 
egészségipar, valamint a gépipar területén tevékenykedő vállalatok számára nyújt hasznos 
tudnivalókat. Az előadások után a résztvevők kérdéseket tehetnek fel az előadóknak a platform 
chatfalán keresztül. 
  

 

PROGRAMTERV 
10.00 – 10.10 Köszöntő 

Pálmay Flóra nemzetközi igazgató, MKIK 

  Csiszár Jenő főkonzul, Magyarország Főkonzulátusa, Milánó 

10.10 – 10.40 A gazdaság aktuális helyzete Észak-Olaszországban, üzleti lehetőségek a 
magyar vállalkozások számára  



Kiss Edit és Paschek Dániel külgazdasági attasék, Magyarország Főkonzulátusa, 
Milánó 

10.40 – 10.50 Magyar vállalkozói tapasztalatok, üzleti sikerek Olaszországban 

Szebeni Zoltán ügyvezető igazgató, Abonett Kft. 

10.50 – 11.00 Kérdések & válaszok 
 

  
Részvétel feltételei 
Jelentkezési határidő: 2022. október 24., hétfő, 12.00 óra 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött. 
A csatlakozáshoz szükséges linket és információkat 2022.  október 24-én, hétfő délután küldjük 
meg e-mailen a jelentkezőknek. 
Csak az állami szervezetek képviselőinek, illetve azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését tudjuk 
elfogadni, amelyek a kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, vagy a Magyar Ügyvédi Kamara tagjai. 
  
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 és az ehhez 
kapcsolódó költségek igazolása 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: 
Baki Magdolna 
Tel: +36 1 474 5146 
E-mail: baki.magdolna@mkik.hu 

  

  

  

 


