
 
 
 
 

MEGHÍVÓ 

 

Jöjjön el a Magyar-Afrikai Innovációs és Üzleti 

Konferenciára és építse afrikai kapcsolatait! 

 

Dátum: 2015. június 17-18. 

Helyszín: MOM Kulturális Központ, Csörsz u. 18. 1124 Budapest 

 

Innovation for Africa projektünk keretében mindkét fél számára előnyös, hosszú 

távú tudás- és technológiatranszfer megalapozását és a gazdasági 

együttműködés előmozdítását tűztük ki célul Magyarország illetve Dél-Afrika, 

Botswana, Kongói Demokratikus Köztársaság és Kenya között. A program egy 

éve alatt felmértük a magyar innovációk afrikai piacokra való belépésének 

módjait, jelenleg is a kétoldalú üzleti kapcsolatok kialakításán dolgozunk.  

A projekt keretén belül, a Külgazdasági és Külügyminisztérium védnöksége alatt 

megrendezésre kerülő konferencia célja, hogy Budapesten összehozza a magyar 

és afrikai szereplőket. A személyes találkozás során a felek tovább építhetik, 

mélyíthetik már meglévő kapcsolataikat, illetve tárgyalhatnak további 

potenciális partnerekkel. 

Ezen felül a konferenciára meghívást kapnak olyan afrikai szakemberek, ún. 

focal point-ok, akik nem csak saját üzleti területükről rendelkeznek  

tapasztalatokkal, hanem országosan széles kapcsolatrendszerrel bírnak, így 

tanácsot tudnak adni Önnek termékével kapcsolatban az adott ország 

tekintetében. 

 

Innovatív elképzelése, terméke, technológiája van?  

Szeretne Afrikában terjeszkedni? 

Személyesen is találkozna potenciális afrikai partnerekkel? 



 
 
 
 

 

Mit kínálunk? 

 

 

 

  

 

 

 

PROGRAM 

A konferencia plenáris ülésén a résztvevők szakértőktől kapnak átfogó tájékoztatást az 

afrikai gazdasági lehetőségekről, üzleti kultúráról, befektetési és finanszírozási 

lehetőségekről 

Előadást tartanak többek között:  

 Csutora Zsolt, keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár (felkérés alatt)  

 S.E. Franck Mwe di Malila Apenela, a Kongói Demokratikus Köztársaság Nemzetközi 

Együttműködésért és Regionális Integrációért Felelős  Külügyminiszter-helyettese 

 H.E. Johann Marx, a Dél-afrikai Köztársaság magyarországi nagykövete  

 S.E. Dr. Paul-Emil Tshinga Ahuka, a Kongói Demokratikus Köztársaság szerbiai 

nagykövete 

 H.E. Samuel M. Gitonga, a Kenyai Köztársaság ausztriai nagykövete  

 Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke 

(felkérés alatt) 

 Marianne Nasha Mulangala, az AFAC – Kongói Női Vállalkozók Egyesületének elnöke 

 Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda (korábban Állami 

Nyomda)vezérigazgatója 

 René Hutton Mills, a GED Congo-Zambia Sprl. (Groupe Européen de Développement) 

ügyvezető igazgatója 

 Rigler Vivien, az Európai Unió botswanai és dél-afrikai delegációjának gazdasági 

attaséja (felkérés alatt) 

 Wivine Matipa Mumba, az ANAPI (Kongói Befektetéssztönző Hivatal) igazgatója 

 Mészáros Kálmán, Magyarország nagykövetségének gazdasági és kereskedelmi 

tanácsadója Dél-Afrikában 

 Bagyinszki Zoltán, az SDV Hungary (a francia Bolloré csoport tagja) ügyvezetője  

(felkérés alatt) 

 France Mutombo Tshimuanga, az Afrikáért Alapítvány elnöke, a rendezvény 

házigazdája 

  

 átfogó tájékoztatás az afrikai üzleti és 

befektetési lehetőségekről 

 megbízható afrikai partnerek: állami szereplők, 

kamarai vezetők, üzletemberek, akik a projekt 

ideje alatt komoly érdeklődést mutattak a 

magyar innovációs potenciál iránt; 

 lehetőség személyes bemutatkozásra200-300 

magyar és afrikai érdeklődő előtt 

 a helyszíni B2B találkozók során azonnali 

lehetőséget a személyes tárgyalásra; 

 szakértő segítségnyújtás a kapcsolatok 
kialakításában, mélyítésében 

 megjelenési lehetőség 

 arculatépítési lehetőség 

nemzetközi partnerek előtt 

 hazai és afrikai 

kapcsolatépítési lehetőség 

 



 
 
 
 

 

A plenáris ülésen az előadások között networkinggel, körasztalos bemutatkozással hozzuk 

közelebb egymáshoz a részvévőket. A konferencia második napján szektorok szerint 

rendezett workshopokonés előkészített B2B találkozókon az érdeklődők megkereshetik 

kérdéseikkel az afrikai országokból érkező ún. „focal pointokat”, valamint személyes 

találkozásra kerül sor a potenciális partnerek között.  

  

 

RÉSZVÉTELI DÍJ 

A konferencián való részvételi díj tartalmazza: 

 2 napos plenáris ülésen való részvétel és a konferencia kommunikációs anyaga; 

 előre megszervezett B2B találkozókon való részvétel; 

 ebéd és kávészünetek; 

 szinkrontolmácsolás a rendezvény teljes ideje alatt; 

 szükség esetén segítség a szállásfoglalással kapcsolatban. 

 

A részvétel díja: 1 napra: 10.000 HUF/fő 

2 napra: 15.000 HUF/fő 

 

Jelentkezési határidő: 2015. június 15. 

 

A kereslet most Magyarországra látogat, biztosítsa Ön a kínálatot!  

 

Jelentkezés 

A jelentkezéshez kérjük, töltse ki az alábbi jelentkezési lapot: http://goo.gl/7l4cSW. 

A konferenciával és szponzori lehetőségekről részletes információkat kaphat a mellékletben illetve 

ezzel kapcsolatos kérdés esetén hívja bizalommal az Afrikáért Alapítványt a +36-20-77-22-279-es 

telefonszámon, vagy keresse Józsa-Tóth Annamáriát a coordination@afrikaert.hu e-mail címen. 

 

 

http://goo.gl/7l4cSW
mailto:coordination@afrikaert.hu


 
 
 
 

 

 

 

A projektről bővebb információt találhat a www.innovationforafrica.huhonlapon. 

 

A rendezvény a Külgazdasági és Külügyminisztérium védnöksége alatt és a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósul meg. 

 

  

A rendezvény arany fokozatú támogatói:  

 

 

 

 

További támogatók: 

http://www.innovationforafrica.hu/

