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Sajtótájékoztató a negyedik Olasz 
Fesztivál megrendezésének alkalmából

 Jún  4, 2018

2018. május 30-án, a budapesti Akademia Italia ele-
gáns éttermében rendezték meg azt a sajtótájékoztatót, 
amelyen bejelentették, az idén negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő Olasz Fesztivált, melynek május 
30-tól június 16-ig tartó programja rengeteg innovatív 
ötletet tartalmaz. A Fesztivált a ICE-ITA koordinálja, az 
Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének,

a Budapesti Olasz Kultúrintézetnek  és a Magyarországi 
Olasz Kereskedelmi Kamarának a közös támogatásával.
A sajtótájéjoztató, amelyet az ICE elnöke, Marco Bulf 
szervezett nagy érdeklősére tett szert az újságírók 
körében, számos tartalomban gazdag felszólalás hang-
zott el a fesztivál programjaiban résztvevő intézmények 
képviselőitől is: Kezdetként Őexc. Massimo Rustico 
beszédében megnyugtatta az olasz politikai-intézményi 
helyzet iránt érdeklődő hallgatóságot és emlékeztetett 
az olasz export folyamatosan növekvő teljesítményére.
Az olasz kis és középvállalkozások hihetetlen dina-

mizmusa olyan eredményeket hoz, amelyet külön 
is érdemes kiemelni:  Olaszország a második le-
gnagyobb iparral rendelkezik Németország után, 
megelőzve Nagy-Britanniát és Franciaországot. 
Valószínű, hogy a 2017-es 9 milliárd euró export-
teljesítményt 2018-ban, sikerül túlszárnyalni és  a 
két ország közötti kereskedelem aránya 10 mil-
liárd euró fölé fog emelkedni, amely a magyar-o-

lasz kereskedelmi kapcsolatokban korább-
an soha nem tapasztalt növekedést jelent.  
Őexc. Massimo Rustico Úr emlékeztett, hogy Olaszor-
szág nemcsak a mindenki által jól ismert a mező- és 
agrárgazdasági szektorokban játszik vezető szerepet, 
de egy olyan mindenki által irigyelt és magas tecnológ-
iai specializációt igénylő ágazatban is, mint a automa-
tizálás, amelyben az olasz kreativitás, a kiváló szakmai 
tudás és vállalkozó szellemmel együttesen jelenik meg!
Az Olaszorzság előtt álló legfontosabb cél, amelyért 
az Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége

 Balról jobbra: Istvan Cobino (fordító –tolmács), Gian Luca Borghese (Olasz Kulturintézet igazgatója), Marco Bulf (Olasz Külkeresked-
elmi Intézet igazgatója), Massimo Rustico (Olaszország budapesti nagykövete), Francesco Maria Mari (MOLK elnöke)
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energiát nem kímélve és számos újítást elindítva 
küzd nem más, minthogy tovább növeljék az ország 
exportteljesítményét. Az első Olasz-Magyar Üzleti 
Fórum sikerét követően, a nagykövet Úr bejelentett 
a Nemzeti Építő Szövetség komoly munkát és  kiváló 
lehetőséget ígérő őszi missziójának elindítását. 
Idén egy Magyarországon nagy láthatósággal ren-
delkező és egyre barátibb kapcsolatot ápoló Olas-
zország ünnepelte a Köztársaság Ünnepének 72. 
évfordulóját , amely kiválóan reprezentálta az olasz 
vendéglátói hagyomány magas színvonalát.
Marco Bulf az  ICE/ITA igazgatója a folyamatosan 
növekvő kereskedelmi cserét említve kihangsúlyozta, 
hogy Olaszországnak egyre növekvő  jelentősége van 
Magyarországon:  mindenekelőtt felhívta a figyelmet 
arra, hogy a a két ország között lezajló kereskedelem 
aránya a 2014-es 7,5 milliárd eurós teljesítményről a 
tavalyi évben 9,5 milliárdre növekedet, 33%os növ-
ekedést produkálva ezzel. Mindez kiváló bizonyítéka 
a “4A” magyarországi jelentőségének: automatizálás 
(Automazione), mezőgazdaság (Agroalimentare), 
textil- és ruhaipar (Abbigliamento) és bútorgyártás 
(Arredamento). Az igazgató Úr által említett adatok 
nagy elégedettségre adnak okot, kiemelten a 660.000 
Facebook kontakt, a mintegy 100 vállalat, amelyek 
csatlakoztak az Olasz Fesztiválhoz és számos díj, 
amelyet a nagy presztízzsel rendelkező szponzoraink 
bocsátottak rendelkezésre, többek között a Maserati, 
az Alitalia,  a Vespa, a Delonghi, a Fiat, a Motor Line, 
az Akademia Italia és az ITL Group.
Az esemény alkalmából Dr. Bulf bemutatta a 2018 
áprilisáig Magyaroszággal folytatott kereskedelmi 
kapcsolatokról készített összefoglaló jelentést.
Francesco Maria Mari, a Magyarországi Olasz Ke-
reskedelmi Kamara elnöke beszédében kiemelte, hogy 
az Olasz Fesztviál remek példája a magyarországi Si-
stema Italia kiemelkedő munkájának,
amelyben minden egyes intézmény, az ICE-
ITA hozzáértő irányítása alatt,  hozzájárul a magya-
rországi olasz sikerekhez. A MOLK egyik jelentős 
hozzájárulása a siker megvalósulásához, 

hogy a Budapest területén kívüli vidéki gazdasági 
képviseletekkel igyekszik szoros kapcsolatot kia-
lakítani, amely helyi központok, a MOLK-nak 
köszönhetően, első alkalommal kapnak rendszeres 
tájékoztatást az Olasz Fesztivál tevékenységeiről.
Mari Úr bemutatta: a “Giornate Italiane al Merca-
to Coperto” c. kezdeményezést, amelynek keretén 
belül június 12-14 között  az olasz  borkultúra és 
gasztronómia képviselői reprezentálhatták ter-
mékeiket a gyönyőrű Fővám téri Vásárcsarnokban; 
a Bottega del Vino-ban június 13-én megrendezett 
Aperitime rendezvényt; továbbá a XVIII. Üzleti Golf 
Bajnokságot, amelyen Olaszország tiszteletbeli ven-
dégként volt jelen. Legvégül Gian Luca Borghese, a 
Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója bemutat-
ta a Fesztivál alkalmából az Intézet által szervezett 
programokat. A megvalósuló programok jelentős 
része a kultúra és a vállalkozói szellem találkozására 
összpontosított, hogy ezáltal láthatóságot nyújtsan-
ak az olasz kulturális örökség és vállalkozói szellem 
tradícióinak a gasztronómiában, filmművészetben, 
kézműves termékek gyártásában külön tekintettel 
Szardínia régiójára.
A programok és az ezek keretén belül megszervezett 
találkozók mindegyike megtekinthető a Fesztivál 
számára készített honlapon.  Együtt a sikerért!

 La CCIU è lieta di  
registrare tra i 
propri soci: 

Energi a di sicur ezza 

Energi a rinnovabile 

Per maggiori informazioni visita il sito: 
  www.siel.hu    - www.sielups.com     

 La CCIU è lieta di dare un caloroso benvenuto ad uno dei nostri nuovi soci:  

Settore televisivo e produzione  
cinematografica 

Per maggiori informazioni visita il sito: h�p://umbrella.tv/ 
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A kamarai tagok közgyűlést 
tartottak 2018. május 30-án

  Jún 21, 2018

   olasz nagykövet köszöntője;
2) A kiadói kezdeményezések bemutatása; 
3) Főbb események bemutatása; 
4) Új szolgáltatások bemutatása;
5) A jelenlegi és jövőbeni struktúra bemutatása;
6) A MOLK elnöke, kincstárnoka és felügyelőbizotts-
ága által bemutatott éves jelentések vizsgálata és jóv-
áhagyása;
7) A 2017-es évi költségvetés jóváhagyása; 
8) A 2018-as munkaprogram és a hozzá kapcsolódó 
előzetes költségvetés bemutatása és jóváhagyása.

A MOLK elnöke, Francesco Mari bemutatta a kamara 
által kínált különböző programokat és kiadványokat, 
beleértve az “Il Ponte” különszámát, amely elsőként 
gyűjtötte össze a Magyarországon tevékenykedő na-
gyobb olasz és magyar intézmények megnyílvánulásait.
Ezen kívül bemutatták az októberre tervezett

Monografia kiadványt, amely segítségével a Magya-
rország iránt érdeklődő olasz befektetők több infor-
mációhoz juthatnak a magyar gazdasági rendszerről.
A L’Annuario pedig a Magyarországon jelenlévő olasz 
cégeket gyűjti össze.
Ezen kívül bemutatták a MOLK 2018-as munkatervét 
is, melyben olyan, a kamara és annak tagjai számára 
rendkívül fontos tevékenységek kerülnek felsorolásra, 
mint az Aperitime, Apero con l’Europa, Speed-mee-
ting, Focus dinner Workshop tematici, és az újkígyósi 
Italian Business Day.

2) A Tevékenység Program bemutatásának és a költségvetés jóváhagyásának egy pillanata Renato Fava-val (kincstàrnok)

2018. május 30-án, szerdán nagy együttműködésben 
lezajlott a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
tagjainak közgyűlése az Olasz Kultúrintézetben.

A napirendi pontok a következők voltak:
1) Őexcellenciája Massimo Rustico magyarországi 
   
 



Mindezen okból az intézmény legnagyobb küldetése 
a minőségi kapcsolatépítés a célból, hogy a politikai 
és kereskedelmi kapcsolatok létrehozásával érint-
kezhessenek a magyar üzleti élet valóságával.
Továbbá kulcsfontosságú a kereskedelmi kamara 
internetes oldalának fejlesztése, ezzel is több infor-
mációt és segítséget nyújtva tagjaink számára. Ami a 
szolgáltatások területét illeti, a MOLK elköteleződik 
amellett, hogy tagjai számára konzultációs szolgált-
atást kínáljon a magyar állam munkahelyhiány pro-
blémájának orvosolása érdekében nyújtott támogat-
ásain keresztül.

A Közgyűlés jóváhagyja a 2017-es évi költségvetést:
- Mellette: 26
- Ellene: 0 (nulla)
- Tartózkodott: 0 (nulla)

A Közgyűlés jóváhagyja a 2018-as évi előzetes költ-
ségvetést (és a hozzá kapcsolódó munkaprogramot):
- Mellette: 25
- Ellene: 0 (nulla)
- Tartózkodott: 1 (egy)
A 2018-as évre szóló célkitűzés, hogy változásokat 
hajtsunk végre a MOLK különböző tevékenységeiből 
származó kamarai bevételek terén, amely egy olyan 
cél, amit – ahogy kincstárnokunk, Renato Fava is kie-
melte – úgy lehet megvalósítani, ha tagjainkkal együtt 
lépünk a növekedés útjára.
A MOLK beszámolt arról is, hogy az év elején bővíteni 
kívánja tagjai számát, és kilátásba helyezte május vég-
éig 32, az év végéig pedig 60 további új tag felvételét. 
Együtt a sikerért!

További információkért írjon az alábbi e-mail-címre:
info@cciu.com
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 Jún 7, 2018

Az Olasz Köztársaság napja a 
Várkert Bazárban

2018. június elsején este került megrendezésre az 
Olasz Köztársaság napja az elegáns Várkert Bazárban, 
nagyszámú résztvevővel, amelyet a Budapesti Olasz 
Nagykövetség szervezett meg.
Őexcellenciája Massimo Rustico nagykövet úr nyi-
totta meg az Olasz Köztársaság megalakulásának 72. 
évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget, em-
lékeztetve arra az évre, amikor az olaszok megsza

vazták az új alkotmányt. 
Az eseményen részt vett továbbá Monica Rustico, va-
lamint Takács Szabolcs európai ügyekért felelős áll-
amtitkár úr is. Nagykövet úr megköszönte a számos 
szponzor, és közreműködő segítségét a rendezvény 
létrehozásában, elismerve az olasz ipar növekvő jelen-
tőségét magyar területen.
Ezenfelül bejelentették, hogy a Magyországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara fogja ellátni az ENIT (Olasz 
Nemzeti Turisztikai Ügynökség) magyarországi 
képviseletét 2018. június 4-től. Az Ügynökség célja 
„Olaszország” mint márka népszerűsítése az idegen-
forgalmi ágazatban a hazai és a nemzetközi piacokon

a gazdasági szereplők és a nyilvánosság számára.
Giovanni Bastianelli Ügyvezető Igazgató, akit felkért-
ek, hogy mutassa be az Ügynökség tevékenységét, a 
Kamarával közös standon állított ki.
A rendezvény ideje alatt gazdag, tradícionális olasz 
kulináris termékekből álló svédasztalos büfét kínáltak 
a vendégeknek. A fogadás a kedélyesség, az ünneplés, 
és a kapcsolatépítés jegyében zajlott.

Őexcellenciája Massimo Rustico nagykövet úr a beszéde közben
A Kamarának volt szerencséje részt venni ezen 
a rendezvényen, közös standon az ENIT, az 
Olasz Nemzeti Külkereskedelmi Intézet és  az 
Olasz Kultúrális Intézet képvisletével, bemuta-
tva a jelenlévőknek a tevékenységeit és a kez-
deményezéseit, amelyek között szerepelt a nemrég-
iben megjelent negyedéves “il Ponte” nevű magazin.
Együtt a sikerért!

További információkért:

ambasciata.budapest@esteri.it
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amelyek a kereskedelemhez és a gazdasági növeked-
éshez kötődnek és hozzájárultak a magazin létrejötté-
hez személyes tapasztalataik leírásával.A magazin 
ismét megerősítette azt a komoly elkötelezettséget, 
amelynek fő célja, hogy még virágzóbb kereskedelmi 
kapcsolatot alakítson ki a két ország gazdasága között.
A MOLK, a magazinnak is köszönhetően, büszke arra, 
hogy bemutathatta a Sistema Italia szoros együttm

Megjelent a „Ponte” új, különleges 
kiadványa

Jún 14, 2018

A MOLK büszkén jelenti be „Ponte” című maga-
zinjának új számát, amelyet a Köztársaság Napjának 
alkalmából mutatott be a közönségnek.  A nagy sikert 
aratott kiadvány kézzel fogható bizonyítéka annak a 
közös munkának, amelyet az együttműködés és közös 
haladás jellemez. Az új kiadvány fő célja volt, hogy 
egyesítse azokat az olasz és magyar intézményeket, 

Ádám, a Magyar Köztársaság olaszországi nagyköv-
ete, Andik Róbert a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
igazgatója, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Kama-
ra elnöke, Parragh László továbbá az olasz katolikus 
közösség magyarországi plébánosa Andrea Marchio-
ro atya. Mindemellett szeretnénk köszönetet monda-
ni szponzorainknak a CIB Banknak, a Ferreronak, a 
Kométanak, a Fiat FCA-nak és az EME Kft-nek. Ezek a 
nagy presztízsű „vallomások” azt is megerősítik, hogy a 
MOLK működésének fő inspirációját adó célt sikerült 
megvalósítanunk: csak egy közös elképzelés, egy közös 
cél és a koherens fellépés biztosíthatja a sikereket.

Sponsor:

IL PONTE különkiadása

űködését. A kiadvány létrejöttéhez Őexc. Massimo Ru-
stico, Dr. Marco Bulf az ITA igazgatója, Dr. Gian Luca 
Borghese a Budapesti Olasz Kultúrintézet megbízott 
igazgatója és Dr. Giovanni Bastianelli az ENIT ügyv-
ezető igazgatója egy-egy cikk formájában egyaránt 
hozzájárultak. A két ország növekvő integrációjának 
bizonyítékaként a legfontosabb magyar intézmények 
is kivették részüket a magazin megszületésében, 
köztük az Európa és Amerika kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár, Altusz Kristóf, Kovács Zoltán 



Aperitime rendezvény a Bottega 
del Vinoban!

Jún 18, 2018

2018. június 13-án a széles kínálattal bíró Bot-
tega del Vino kávézó és borbár látta vendégül a 
kihagyhatatlan Aperitime rendezvényt, a MOLK 
szervezésében. Az eseményen a résztvevők infor-
mális keretek között ismerkedhettek egymáss-
al és fogyaszthattak nagyszerű olasz ételeket.

által kínált kiváló borokból. A Bonassai nevű cég fel-
vágottakkal és sajttal járult hozzá az este sikeréhez. 
Ezúton is köszönjük a szponzoraink, a Bottega del 
Vino, a Caffè Pertè, az FCA, a San Benedetto és a Bo-
nassai felajánlásait. 
Az Aperitime rendezvényről az Umbrella.tv készített

felvételt, a MOLK tevékenységét bemutató rövidfilm 
elkészítése érdekében.
A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara 
örömmel szervezte meg a rendezvényt, és teszi ezt 
majd a jövőben is, hogy továbbra is elősegítse a le-
gfontosabb célt: Együtt a sikerért!

CAMERA NEWS - 7

 A MOLK elnöke, Francesco Mari a szponzorokkal, a Caffè Pertè, a Bottega del Vino  
és Bonassai cégek képviselőivel

A programon most először részt vettek a Magyaror-
szágon működő külföldi utazásszervezők, továbbá be-
mutatásra került az ENIT (Olasz Nemzeti Turisztikai 
Ügynökség) új képviselete és a MOLK-nál a feladatot 
ellátó Carlo Cullaciati kolléga is.
A vendégek ízelítőt kaptak az olasz konyha kiválóságai-
ból, például az Emilia-Romagna tartományra jellemző 
piadinából, illetve a Giampiero Roncadi tulajdonos 
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További információkért:

marketing@cciu.com

 

La CCIU ha il piacere di 
ricordare l’iniziativa Italian 
Desk, che prevede accordi di 
collaborazione con le Camere 
di Commercio delle principali 
città periferiche ungheresi.  La 
CCIU è lieta di annunciare, 
inoltre, l’ultimo traguardo 
raggiunto, con la firma 
dell’accordo di cooperazione 
con la Camera di Commercio 
della Contea di Békés, avvenuta 
il 19 Giugno scorso a Újkígyós 
durante gli Italian Business 
Days. 
 

Per avere maggiori informazioni 
leggi l’articolo: 

http://cciu.com/italian-business-
day-ujkigyos/ 
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pedig a levezénylést biztosította az Olasz Fesztivál 
kezdeményezésének keretében.

Az eseményt az IIC megbízott igazgatója, Gian 
Luca Borghese nyitotta meg beszédében kiemelve a 
kézműves munkáját, akinek termelését a globalizáció 
megjelenésével a “személytelenné válás” fenyegeti. 
Alapvető fontosságú tehát az olasz kultúra értékeinek 
megtartása.
Az eseményen jelen volt még Antonio Intiglietta is, 
aki alapítója és elnöke a “l’Artigiano in Fiera” nevű

A MOLK részvétele “A kézművesség kihív-
ása: a hagyomány, a piac és az innováció 

kapcsolata” eseményen
Jún 18, 2018

Június 14-én csütörtökön a Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara és az Olasz Kulturális Intéz-
et (IIC) együttműködésében került megrendezésre 
“A kézművesség kihívása: a hagyomány, a piac és 
az innováció kapcsolata” (La sfida dell’artigianato 
tra tradizione, mercato ed innovazione) workshop, 
melynek az IIC a helyszínt, az Italian Trade Agency

legnagyobb európai vásárnak, mely minden év decem-
ber elején Milánóban kerül megrendezésre. A vásár 
célja, hogy a “létrehozás képessége”, azaz a kézműves 
termékek iránti megbecsülés képessége értékké váljon. 
A vásár sikere az olasz kulturális sokszínűség  bemuta-
tásából ered, a kézműves eredetisége pedig a közönség 
érzékenységének megértésében gyökeredzik.
Ezen kívül rendkívül fontos a  megújulásra való 

képesség oly’ módon, hogy a hagyomány értékeit is 
megőrizzük.
Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest fiatal 
főpolgármester-helyettese, megerősítette a kézműves 
értékének fontosságát: nem csupán a kész művet 
vásároljuk meg, hanem az egész munkát, ami elveze-
tett addig az eredményig.
Ezután került vetítésre Dario Curatolo “Mi, kézműve-
sek” (Noi Artigiani) című filmje, melyet doktor Inti-
glietta mutatott be.
A film egy apáról és annak lányáról szól, akik

Balra: Antonio Intiglietta; jobbra: Gian Luca Borghese (Olasz Kulturintézet kormányzó tisztje)
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összeütközésbe kerülnek az innováció és a hagyomány 
között fennálló nagy ellentét miatt, miközben Olas-
zországot átutazzák. A film célja, hogy megértesse a 
kézműves munka rendkívül nagy fontosságát, és ezált-
al arra sarkalljon, hogy mélyen elgondolkozzunk ar-
ról, hogy a technológia és az internet hogyan járulhat-
na hozzá a hagyomány eladásához.
A MOLK elnöke, Francesco Mari, elnöki minőségé-
ben az egész magyar területen elősegíti a vásár me-
gismerését a potenciális résztvevők között a magyar 
kereskedelmi kamarákkal kötött megállapodásoknak 
köszönhetően. Az elnök ezen kívül újból felidézte, 
hogy az intézmény az Olasz Turisztikai Ügynökség 
(ENIT) új magyarországi képviselőjeként új szerepet 
tölt be. Emellett a MOLK szervezni fog egy eseményt 
a magyar utazásszervezők számára, mellyel egy

További információkért kérjük írjon az alábbi 
e-mail-címre:

eventi@cciu.com 

Jobbra: Francesco Maria Mari (MOLK elnöke) beszéde, balra: MOLK elnöke a „Mi kézművesek” 
film vetítése után networking közben

szélesebb körű közönséget megcélozva a “l’Artigia-
no in Fiera” piac megismerését kívánja elősegíteni: 
Együtt a sikerért!
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elindítása volt. A vendéglátó a településért sokat dol-
gozó Szebellédi Zoltán polgármester volt.
Magyarország számára jelenleg is Olaszország az 
egyik legfontosabb kereskedelmi partnerország, min-
dazonáltal a gazdasági kapcsolatok még tovább fej-
leszthetők, főleg a vidéki együttműködések erősítése 
által. A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara is 
törekszik ennek elősegítésére, ezért is ír alá egy stra-
tégiai megállapodást legfontosabb magyar kamarákkal 
a hosszútávú közös munka elősegítése érdekében.
Az esemény délelőtti programja egy intézményi látog-
atás volt az olasz és a magyar szervezetek részvételével,

“Italian Business Day”, Újkígyós, Békés 
megye, 19/06/2018 a MOLK szervezésében

Jún 21, 2018

2018. június 19-én a békés megyei Újkígyóson a Ma-
gyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara együttm-
űködve a Budapesti Olasz Nagykövetséggel, az Olasz 
Kereskedelmi Ügynökséggel, Újkígyós Város Önk-
ormányzatával és a Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával ”Italian Business Day” elnevezésű 
olasz üzleti napot tartott, amelynek célja a két or-
szág közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének 
erősítése, a két kamara közötti együttműködés

amelyen a felsorolt szervező intézmények képviselői 
mellett a megye vezetői és legfontosabb gazdasági 
szereplői vettek részt: a Békés Megyei Kormányhiv-
atal főigazgatója; Békéscsaba, Gyula és Orosháza 
polgármesterei mellett a Békés Megyei Agrárkamara 
elnöke, a Gál Ferenc Főiskola és a Kodolányi János 
Főiskola képviselői.
A találkozót követő sajtójátékoztató alkalmával Tere-
sa Testa, az olasz nagykövetség kereskedelmi attaséja

elmondta, a hazánkban töltött évek alapján úgy ítéli, 
folyamatosan fejlődnek a kulturális, gazdasági és ke-
reskedelmi kapcsolatok a két ország között. Kiemelte, 
Magyarországon 2,5 ezer olasz érdekeltségű cég van 
jelen, melyek főként kis- és középvállalatok. A méd-
ia számos képviselője előtt került sor a Magyarországi 
Olasz Kereskedelmi Kamara és a Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara közötti együttműködési megáll-
apodás aláírására, amelynek keretében például a békési 
kamara honlapján megjelenik egyik “Olasz Info Point” 
elnevezésű felület, az olaszországi üzleti információk 
és lehetőségek továbbítására a magyar partnerek felé.

Intézményi látogatás Balról: Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere; Marco Bulf az Olasz Kereskedelmi Intézet igazga-
tója; Stefano Cobino tolmács; Dr. Orosz Tivadar a Békés Megyei Kereskedelmi Kamara elnöke; Francesco Maria Mari a Ma-
gyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke, Teresa Testa a Budapesti Olasz Nagykövetség kereskedelmi ügyintézője; dr. 
Rákóczi Attila a Békés Megyei Kormányhivatal Főigazgatója; Szebellédi Zoltán Újkígyós polgármestere; Dr. Görényi Ernő Gyu-
la város polgármestere; a Gál Ferenc Főiskola és a Kodolányi János Főiskola képviselői; Dávid Zoltán Orosháza polgármestere
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A magyar-olasz büféebéd keretében az olasz All Made 
in Italy cég ínyencségeit kóstolhatták meg a résztvevők.
A délután során került megrendezésre a “Made with 
Italy Business Meeting” elnevezésű workshop, annak 
érdekében, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a helyi 
cégeknek az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok fej-
lesztése érdekében, ezért is szerepelt a címben “Made 
with Italy” a “Made in Italy” helyett.
A program újkígyósi fiatalok ám magas színvonalú 
citera és zongora előadásával indult, majd a work-
shop keretében előadások hangzottak el az Olasz Na-
gykövetség Gazdasági Hivatala, az Olasz Kereskedel-
mi Ügynökség, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi 
Kamara, a CIB Bank, a  Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés 
Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős alel-
nöke részéről, aki egyben a nagysikerű magyar cég, a 
Gallicoop Zrt. tevékenységéről is beszélt. 
 A délutánt pedig a Fattoria di Mezőtúr mozzarel-
lakészítő bemutatója zárta. A Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara elnöke, Francesco Maria Mari 
szerint bár fontos a két Kamara által aláírt együttm-
űködési megállapodás, az Italian Business Day igazi 
sikere elsősorban nem a kamarák között fog megmu-
tatkozni, hanem az üzleti nap résztvevői és a későbbi-
ekben üzleteket kötő cégek életében.
Együtt a sikerért!

További információkért kérjük írjon az alábbi 
e-mail-címre:

eventi@cciu.com

 

La CCIU ha il piacere di 
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