
A Pécs-Baranyai  Kereskedelmi  és  Iparkamara,  valamint  az  Enterprise  Europe  Network  szakértő  hálózat  aktív,  komoly  nemzetközi
tapasztalattal  rendelkező  magyar  vállalkozásokkal  együttműködve  szakmai  konferenciával  kísért  üzletember  találkozót  szervez  2016.
szeptember 19-21 között Pécsett.

A rendezvény fővédnöke Dr. Rákossy Balázs a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.

A konferencia résztvevői - diplomáciai és testvérvárosi vezetői, vállalkozások, klaszterek képviselői - naprakész információkkal, nemzetközi
tapasztalatokkal és jó gyakorlatokkal gazdagodhatnak.

Az Open4Business rendezvény kitűnő helyszíne formális és informális találkozóknak, hazai és nemzetközi gazdasági és projektpartnerségek
alakításának.

ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ – MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI? CÉLCSOPORTOK, FŐ SZEKTOROK

➢ kitűnő  alkalom  a  nemzetközi  üzleti,  technológiai  és  klaszter
együttműködések  létrehozására,  K+F  és  egyéb  nemzetközi
projekt partnerségek alakítására

➢ idő – és költséghatékony módja az együttműködési lehetőségek
feltárásának

➢ az  Enterprise  Europe  Network  szakértői  hálózat  nemzetközi
háttérrel  mindenki  számára  professzionális  segítséget  nyújt  az
üzletember találkozó előtt, alatt és után

➢ gépipar (mérnöki tevékenység, fémfeldolgozás stb.)

➢ beszállító ipar (műanyagipar, járműipar, elektronika)

➢ környezetipar

➢ élelmiszeripar 

➢ ICT

➢ Kutatás & Fejlesztés, egyéb nemzetközi projektpartnerségek

HOGYAN MŰKÖDIK? EGYÉB TUDNIVALÓK

➢ regisztráljon az open4business.talkb2b.net oldalon

➢ itt rögzítse saját üzleti profilját, profiljait (egy cég több témában is
tárgyalhat), mely megjelenik egy online katalógusban. Ez alapján
jelölik Önt a partnerek tárgyalásra.

➢ az  üzleti  profilokat  népszerűsítjük,  és  láthatóvá  tesszük  63
országban,  ahonnan tárgyaló  partnereket  várunk.  Saját  profilját
Ön is terjesztheti üzleti köreiben.

➢ saját kódjával a profilján bármikor módosíthat, frissítheti azt, illetve
üzleti tárgyalásokat kezdeményezhet és fogadhat el

➢ néhány  nappal  az  üzletember  találkozó  előtt  megkapja  saját
tárgyalási „menetrendjét”

➢ az  üzletember  találkozón  tárgyalhat  az  Ön  számára  érdekes
cégekkel, partnerekkel

Ütemezés, fontos határidők

➢ 2016. április 25.:  online regisztráció kezdete, saját üzleti profilok
feltöltése

➢ 2016.  május  30.: tárgyalópartnerek  kiválasztása  a  feltöltött
profilok alapján 

➢ 2016.  szeptember  5.: utolsó  „esély”  tárgyaló  partner
kiválasztására, utána a rendszert lezárjuk

➢ 2016.  szeptember  20.: „Open4Business”  konferencia  és
üzletember találkozó időpontja

Időpont: 2016. szeptember 19-21.

Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ, H-7625 Pécs, Majorossy I.
u. 36.

Az  Open4Business  Konferencián  és  Üzletember  Találkozón  a
részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Kérjük,  vegye  figyelembe,  hogy  75  EUR  +  Áfa  „bánatpénzt”
számítunk fel, amennyiben a rendezvényre regisztrál, de azon nem
vesz részt. Az írásos lemondás határideje 2016. szeptember 12.

Program: az  előzetes  program  és  rendezvénnyel  kapcsolatos
frissítések az open4business.talkb2b.net honlapon érhetőek el.

REGISZTRÁCIÓ:  open4business.talkb2b.net

Kontakt: 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
Enterprise Europe Network Pécs

H-7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: +36 72 507 149 
E-mail: registration@open4business.hu 
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