Beszámoló
2020. évi tevékenységről
A Magyar-Kínai Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok kínai piacra lépését. A
Tagozat havonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb tájékoztatást
nyújtani Kína gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, a magyarkínai reláció legfontosabb újdonságairól, a Kínában megrendezendő vásárokról, kiállításokról,
valamint a Tagozat munkájáról. A Magyar-Kínai Tagozatban jelenleg 125 tagvállalat van.

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében:
2020. június 30.
Webinárium Hongkongról
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata a Hongkong Economic Trade Office (HKETO)
társszervezőjeként online konzultációt szervezett a hongkongi gazdaság aktuális helyzetéről és a
koronavírus utáni kilátásokról június 30-án. A webináriumon Dr. Gábor Zoltán, az Explico Zrt.
igazgatója, egyben a HKETO magyarországi képviselője köszöntötte a résztvevőket, ezt követően
Bill Lee, a HKETO Berlini Képviseletének vezetője vázolta, hogy milyen hatással van a koronavírus
a hongkongi gazdaság aktuális helyzetére, mik a kilátások a koronavírus-járvány megszűnését
követően. Dr. Winghin Chung, az Invest Hongkong berlini igazgatója a befektetési lehetőségekről
beszélt, majd Tényiné Stark Mária, az MKIK nemzetközi igazgatója beszélt az MKIK szerepéről a
koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésében. Végül Delikát Zsuzsa, a Concorde Partners szenior
makrogazdasági elemzője a magyar gazdaság kilátásairól és a magyar vállalatok helyzetéről beszélt.
Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni az előadóknak.
2020. szeptember 22.
Üzleti lehetőségek Kínában – Peking és Csungking
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata a Pekingi Nagykövetség és a Csungkingi Főkonzulátus
közreműködésével webináriumot szervezett a kínai gazdaság aktuális helyzetéről és a koronavírus
utáni kilátásokról június 22-én. A webináriumon Nádasi Tamás, az MKIK Magyar-Kínai
Tagozatának elnöke köszöntötte a résztvevőket, ezt követően Kádár Gergely, a Csungkingi
Főkonzulátus külgazdasági attaséja vázolta, hogy milyen hatással van a koronavírus a kínai gazdaság
aktuális helyzetére, mik a kilátások a koronavírus-járvány megszűnését követően, illetve milyen
üzleti lehetőségeket kínál Csungking és a környező régió magyar cégek számára. Dobi-Rózsa Anikó,
a Pekingi Nagykövetség külgazdasági attaséja beszámolt a koronavírus kapcsán hozott
korlátozásokról Kínában, valamint bemutatta az online vásárokon való részvételi lehetőséget,
melyen magyar cégek akár otthonról is részt vehetnek kiállításokon, B2B találkozókon. Az
előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni az előadóknak.
2020. november 18.
A Kínai Nagykövetség B2B webináriuma
Végvári Kristóf részt vett a Kínai Nagykövetség által szervezett webináriuon, melynek címe:
''Cooperation and Exchange Conference Between China and CEEC''. A webináriumra
lehetőségünk volt a tagozatból 5 tagvállalatot meghívni, akik az előadásokat követően B2Bmegbeszéléseken vehettek részt a kínai partnerekkel.
2020. november 19.
Magyar-Kínai Tagozat konzultáció

A Magyar-Kìnai Tagozat elnöksège konzultàciòs lehetősèget biztosìtott a tagozati, valamint a
területi kamarai tagvàllalatok rèszère. Az esemènyen 4 tagvàllalat kèpviselői vettek rèszt,a tagozat
elnöksègèből a tagozat elnöke,Nàdasi Tamàs, a tàrselnök, Forintos Ròbert,valamint az alelnök,Wolf
Csaba vàlaszoltak a felmerülő kèrdèsekre.
2020. november 25.
Üzleti lehetőségek Kínában - Sanghaj
A koronavírus-járvány befolyásolta a Magyar-Kínai Tagozat tevékenységét is, elmaradtak a
hagyományos látogatások, időbe telt az online rendezvényekre való átállás. A tagozat
társszervezőként részt vett a Kínai Nagykövetség, valamint a hongkongi partnerszervezetek által
online szervezett konferenciák, üzleti fórumok lebonyolításában.

