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KAMARAI HÍREK 
 Karácsonyi Gálaest 

 

Kamaránk és elnökünk, Ferdinando Martignago 

örömmel jelentik be, hogy a hagyományokhoz híven 

idén is megrendezésre kerül Karácsonyi 

Gálavacsoránk. A rendezvény helyszíne a Budapesti 

Olasz Kultúrintézet patinás díszterme mely, 

eseményekben gazdag története során, többek között 

a Magyar Országgyűlés Képviselőházaként is 

működött.  

A találkozó jó alkalmat teremt a régi barátságok 

felelevenítésére de kapcsolatteremtés szempontjából 

is kiváló lehetőség, hiszen meghívásunkkal nem csak 

tagjainkat, de kedves jövőbeni partnereinket is sok 

szeretettel várjuk. 

Egy nem mindennapi menüsorral és remek borokkal 

várjuk vendégeinket, melyhez a szakma legjobbjait 

kértük fel a különleges karácsonyi ételek 

elkészítésére.  

Nem csak különleges fogásokkal, de egy rendkívüli 

koncertsorozattal is készülünk, mely során a 

„Virtuózok” kis csillagai mérik össze tudásukat. 

A „Virtuózok” egy olyan komolyzenei tehetségkutató, 

melynek legfontosabb vállalása, hogy közelebb hozza 

a klasszikus zenét az emberekhez, felhívja a figyelmet 

annak fontosságára és megkerülhetetlen 

jelenidejűségére. A koncertsorozat valamennyi 

részében egy hangszert állítanak a középpontba, 

melyen az ifjú tehetségek összemérik tudásukat egy 

meglepetés vendéggel, a közönség mérlegelésére 

bízva a választást

 

 

A hatalmas ráfordítások ellenére célunk, egy 

mindenki számára megfizethető ár kialakítása 

volt, annak érdekében, hogy minden érdeklődő 

számára elérhetővé tegyük a programunk. 

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy 

emlékeztessük Önöket hogy a „nem tagjaink” 

és családjuk, barátaik számára is igyekszünk 

megkönnyíteni a részvételt. Kamaránk 

együttműködési megállapodást kötött számos 

neves szállodával hogy az Ön tartózkodása 

tényleg felejthetetlen lehessen. 

 

Helyszín & Idő 
 

Budapesti Olasz Kultúrintézet 
2015. December 15 - 19.00 órától 

 
Részvételi díj tagoknak: 19 000 Ft 

Részvételi díj nem tagoknak: 23 000 Ft 
Az ár tartalmazza az Áfa értékét! 

További információkért forduljon hozzánk 

bizalommal az alábbi elérhetőségék egyikén; 

eventi@cciu.com  

Tel: +36 1 485 02 00 

mailto:eventi@cciu.com
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EGY NAP – NÉGY RENDEZVÉNY 

Kamaránk Sikernapja 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara mindig is kiemelt figyelmet fordított az olasz gasztronómia 
gazdagságának és lenyűgöző természeti értékeinek bemutatására, népszerűsítésére. November 12-e még az eddigi 
aktivitást is felmúlta, hiszen egyetlen nap leforgása alatt 4 különböző rendezvényt bonyolított le, különböző 
helyszíneken, válogatott közönségek előtt, mely nemzetközi és nemzeti intézmények képviselőiből, újságírókból és 
média munkatársakból tevődött össze..  
A nap egy Aperitiffel indult, melyet a „Signa Maris” projekt ismertetésének alkalmából rendeztek. 
A helyszínválasztás pedig az Academia Italia-ra esett, mely egy igazi gasztronómiai központ Budapest szívében, a 
Szent István Bazilika tövében. Nemcsak minőségi olasz étterem, de autentikus delikátesz bolt és főzőiskola is. 
A kezdeményezést a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatja, hogy fokozza a repterek és kikötők 
fontosságát olyan régiókban, mint Campania, Calabria, Puglia és Szicília, hiszen kedvező földrajzi fekvésükből 
adódóan ezekben a térségekben kivételes gasztronómiai, kulináris értékek, természeti és történelmi kincsek 
lelhetőek fel. A CCIU elsősorban Nápolyra fordította a megjelent utazási irodák, turisztikai és gasztronómiai 
szakemberek figyelmét. Ennek egyik oka, a könnyű megközelíthetőség, ugyanis Budapestről, Nápoly közvetlen 
járattal is elérhető.  

Az eseményen beszédet mondott Dr. Paolo Michele Di Giandomenico – a Budapesti Olasz Nagykövetség Tanácsosa, 
Alessandro Arena séf, és Dr. Giovanni Cocco az ISNART (Nemzeti Turizmus Kutatási Intézet) főigazgatója is, aki 
egyenesen Olaszországból érkezett, hogy részt vehessen a jeles napon. 

Az eseményen megjelent, Dr. Tényiné Stark Mária, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi főigazgatója, a 
Budapesti Gazdasági Főiskola igazgatóhelyettese, Dr. Válóczi 
Marianna, aki többek között a nemzetközi kapcsolatokért is 
felel. A nap második felétől, az esemény új helyszínen 
folytatódott, a Budapesti Gazdasági Főiskola konferencia 
termében, ahol Kamaránk elnöke Ferdinando Martignago 
mutatta be és beszélt az „Erasmus + “Key Action 1” 
programról, melynek fő célja támogatni az aktív tanulást a 
Vendéglátó szektorban. 
A program lehetőséget biztosít a diákoknak, Olaszországban 
tölteni gyakornoki idejüket, ez által fejlesztve készségeiket, 
elméleti és gyakorlati tudásukat, valamint bővíteni kulturális 
látkörüket. Ezt a lehetőséget ismertette részletesen Dr. Dávid 
Ilona és Mihalik Viktória, valamint két- a programon már 
részt vett diák, akik lelkesen osztották meg tapasztalataikat 
és élményeiket. 
Itt még mindig nincs vége az újdonságoknak! Dr. Paolo Marchese, a Trieszti Kereskedelmi Kamara képviselője, 
ismertette a „Fish is Good” elnevezésű kezdeményezést, melynek fő célja a halászati ágazat támogatása és 
ösztönzése. Fontos továbbá hogy meg és elismertessék az emberekkel Friuli tartomány hagyományos tengeri 
„örökségét”, a tradicionális mesterségeket, hagyományokat, termékeket. A Friuli térségnél maradva, annak 
gasztronómiáját a Grado- i Vendéglátósok Szövetségének tagja, Tiziano Troian mutatta be. 
 
A későbbi felszólalások során elnökünk Ferdinando Martignago és Dr. Giovanni Cocco (ISNART)  a „Marchio Ospitalitá 
Italiana” „elismerésről” beszélt mely minősítést olyan vállalkozások kaphatják meg, melyek a kiváló minőség érdekében 
vállalják a szigorú éves ellenőrzéseket is. 

Az esemény zárásaként átadásra kerültek díjaink is a „Marchio Ospitalitá Italiana” az előbb említett „Olasz 
Vendégszeretet Márkajelzése”, mellyel elnökünk és Dr. Giovanni Cocco, azokat a budapesti éttermeket tüntette 
ki melyek a 2014/15 évben a minősítés minden kritériumának megfeleltek.  
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 MAGYAR NEMZETI KERESKEDŐHÁZ MILÁNÓBAN

November 4-én, ünnepélyes keretek között került átadásra az első Magyar Nemzeti Kereskedőház Milánóban. 

Az olaszországi magyar kereskedőház a harmincadik magyar kereskedőház lesz a világban, de első az Európai 

Unión belül. Kamaránk alelnökét, Francesco Mari-t érte a megtiszteltetés hogy a Milánóban megtartott 

sajtókonferencián felkonferálja Szijjártó Pétert, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét, aki az állami 

külkereskedelem központjaiként is definiálható házakat felügyeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Francesco Mari, a CCIU alelnöke a Kereskedőház átadásán tartott beszéde közben.        

Mellette Szijjártó Péter- Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere 

 
A Kereskedőház megnyitása újabb megerősítése és bizonyítéka annak az érdeklődésnek és intenzív munkának amit a 

Magyar Kormány és A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara folytat. 

Az ünnepélyes átadón részt vett; Altusz Kristóf az Európai és Amerikai Kapcsolatokért Felelős Helyettes államtitkár, 

Szőcs Géza, az Expo magyar kiállításainak miniszteri biztosa, Magyarország olaszországi nagykövete, Dr. Péter Paczolay 

és Dr. Timaffy Judit Vilma Magyarország milánói főkonzulja is. 

A Magyar Kormány kezdeményezésére létrejött Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Zrt. célja elősegíteni a magas 

hozzáadott értékű, nemzetközileg is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító hazai kis- és 

középvállalkozások exporttevékenységének bővülését.  

A magyar-olasz kapcsolatok az elmúlt évszázadokban mindig kiemelt szereppel rendelkeztek, meghatározóak voltak a 

külkapcsolatokon belül, ezért sem véletlen hogy az Unión belüli első Házunkat éppen Olaszország gazdasági 

fővárosában, Milánóban. 

Reméljük, hogy az olasz-magyar együttműködés a jövőben is egyre hasznosabb szerepet tölt be a gazdasági 

folyamatokban! 
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara, elkötelezett 

támogatója az olasz vállalkozások nemzetközivé válásának. 

Szeptember végén, Dr. Havasi Bence, Kamaránk alelnöke, a 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

delegációjának tagjaként látogatást tett az Udinei 

Kereskedelmi Kamarában. Az összejövetel során találkozott 

a város polgármesterével, a helyi Kamara tisztviselőivel, 

valamint a térség néhány fontos vállalkozójával is. 

Alelnökként tolmácsolta elnökünk Ferdinando Martignago 

üdvözletét és jókívánságait, majd kölcsönösen értékelték a 

Friuli vállalkozások magyarországi beruházásainak 

lehetőségét. A küldöttség tagjainak lehetősége nyílt továbbá 

híres helyi ételek kóstolására is a „FriuliDoc” bor és 

gasztronómia fesztivál keretein belül. 

 

OLASZ KERESKEDELMI KAMARÁK VILÁGKONFERENCIÁJA TRISZTBEN 

Október 24 - 27 között, immár 24-ik alkalommal került megrendezésre a 

külföldön működő Olasz Kereskedelmi Kamarák találkozója.  

 A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarát elnökünk Ferdinando 

Martignago és főtitkárunk Vinter Adél képviselte. A konferencián 54 

országból 79 Olasz Kereskedelmi Kamara képviseltette magát. 

A nemzetközi találkozó kiváló lehetőséget biztosított nemcsak a 

kapcsolatépítésre, de eredményes munkánk bemutatására, az olasz 

vállalkozások nemzetközi szintre emelésére is. 

            

AZ EXPÓRÓL  

Következő lapszámunkban beszámolunk a 2015-ös Milánói Világkiállításon történtekről, illetve arról hogy 

Kamaránk és Tagjaink milyen szerepet játszottak a május 1-től október 31-ig tartó eseményen. 
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ÚJDONSÁGOK – ÚJ PROJEKTEK 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Tagjaink! 

Kamaránk számos terven és programon dolgozik, ennek 

köszönhetően örömmel értesíthetjük Önöket legújabb 

kezdeményezésünkről. 

Célunk, szakmai tagozatok létrehozása, mely tagozatok az Önök 

Vállalkozásainak aktív részvételével alakulhatnak meg. 

Olyan minimum 4 fős (1 témavezető és 3 érdekelt) Tagvállalatból 

formálódó akciócsoportról van szó, melyeke két különböző 

kereskedelmi szempont; a vizibilitás és az attraktivitás növelésén 

keresztül fejtik ki tevékenységüket.  

A láthatóság növelése érdekében a tagozatokkal szemben 

legalább évi 3 esemény megrendezése és néhány sajtómegjelenés 

az elvárás. 

 Az attraktivitást, továbbképzési és szakmai tanfolyamokon/webináriumokon keresztül kellene 

megvalósítani, az éves tevékenységet pedig összefoglaló jelentéssel zárni.  

Az egyes tagozatok témáját a vezető Tagvállalat szabadon határozza meg, majd további 3 érdekelt 

tagvállalatot kell találnia és bevonnia a csoport munkájába.  

Bízunk abban, hogy a kezdeményezésünk felkelti az érdeklődést és számos témavezető 

Tagvállalat jelzi részvételi szándékát! Kamaránk Főtitkára szívesen áll az Önök rendelkezésére 

amennyiben további információra lenne szükségük. 

 

 

MEGÚJUL HONLAPUNK! 

Kedves Barátaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy honlapunk megújul az Önök kényelmének 

érdekében. Kérjük türelmüket és megértésüket, amíg anyagaink újból elérhetőek lesznek! 
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KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT! 

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara örömmel mutatja be új Tagjait, melyek jelentkezését 

Tanácsunk ez év októberében hagyta jóvá. 

 

                                               

                       CSONGRÁD MEGYEI                               LTA ADVISORY SRL 
            KERESKEDELMI 
            ÉS IPARKAMARA 

 
 

                                
 
       TÓTH ANGELIKA E.V. 

 
Új Tagjainkról és szolgáltatásaikról, bővebben „A Tagjainkról” rovat következő kiadásában 

olvashat! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGYARORSZÁGI OLASZ KERESKEDELMI KAMARA 

1056 Budapest - Váci Utca Center, Váci utca 81 

 Megújult a facebook-oldalunk. 

Csatlakozzon Ön is megújult facebook-

oldalunkhoz, ahol értékes információkat 

találhat rendezvényeinkről, újdonságokról 

és tagjainkról. 

(https://www.facebook.com/cciu.molk

?fref=ts)  

 

Rendszeres hírlevelünk ajánló felületein 

szakmai partnereink részére lehetőséget 

biztosítunk hirdetések elhelyezésére 

szerkesztett ajánló formájában. 

A szerződési feltételekről érdeklődjön az 

info@cciu.com –email címen. 

 

 
ING. CRISTINA MONSONE 

mailto:info@cciu.com

