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Április 28-án került megrendezésre a

MOLK első Aperitime rendezvénye,

melynek helyszínéül az Akademia Italia –

a főváros első olasz gasztronómiai

központja szolgált. Az Aperitime-al a

MOLK alkalmat teremt tagvállalatainak és

partnereinek a munka utáni

kikapcsolódásra, az Olaszországban

népszerű «aperitivo» hagyományát

meghonosítva, mely a baráti légkör

mellett lehetővé teszi üzleti kapcsolatok

kiépítését is. Mert ahogy az olasz mondás

tartja; „a jó üzletek az asztalnál

születnek”.
Az este folyamán megjelent több mint 100

vendég között találunk: több helyi és

nemzetközi tisztviselőt, tagvállalatot, a

magyar és olasz gazdasági élet szereplőit,

bilaterális kamarák,valamint a média

képviselőit is.

A Marco Novali által megálmodott

Akademia Italia, mely a belváros szívében, a

Bazilika mellett található, valamint a kiváló

szervezés együttesen járultak hozzá az est

sikeréhez.
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A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara első

Aperitime estje



Az Aperitime este 18-tól 23 óráig tartott,

kellemes légkörben. A vendégeket prosecco-

val és az olasz konyha kiválóságaival

fogadták. Zárásként a Kamara alelnöke,

Francesco Mari köszönetét fejezte ki a

résztvevőknek, a Kamara csapatának és

támogatóinak, az Akademia Italia-nak illetve

a Faraglia cégnek, akik különleges csokoládé

különlegességgel járultak hozzá a

szervezéshez.

A program egyike azon kezdeményezéseknek,

melyekkel a MOLK a kamarán belüli, illetve

a kamarával kapcsolatban álló vállalatok,

partnerek közötti kapcsolat fejlesztésére

törekszik. Ez nem csupán a kereskedelmi és

üzleti célokra vonatkozik, de a mindennapi

életre, személyes, baráti kapcsolatokra is.

Balra fent, Vinter Adél a MOLK főtitkára 

Jobbra lent Francesco Mari a MOLK alelnöke
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További információkért és a 

rendezvényen készült 

fotókért keressenek minket a 

marketing@cciu.com email címen
Foto by: Götzinger Laura

mailto:marketing@cciu.com


Együttműködési egyezmény a Magyarországi Olasz 
Kereskedelmi Kamara valamint a Classic Talents 

Hungary közt
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A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara örömmel jelenti be, hogy együttműködési 

megállapodást kötött a Classic Talents Hungary Kft-vel, a Virtuózok című műsor tulajdonosával. 

A Virtuózok egy magyar formátumú komolyzenei tehetségkutató műsor a köztelevízión, mely 

átlagosan 34%-os rekord nézettséget produkál. 

Legfontosabb célja, hogy közelebb hozza és megszerettesse a klasszikus zenét az emberekkel. 

Mindezt nézőik bevonásával teszi, akiknek nem csak az érzelmeire hatnak a fantasztikus 

előadásokkal, de szavazási, döntési lehetőséggel is felruházzák őket. 

Bármely más tehetségkutatóval ellentétben a Virtuózok csak kimagasló – korukat meghazudtoló 

– szakmai tudással rendelkező versenyzőket mutat be. Egy toborzó csapat segítségével, a 

producerek folyamatosan olyan fiatalokat keresnek, akik kiválóan játszanak valamilyen 

klasszikus hangszeren, vagy kiemelkedő tehetséggel rendelkeznek éneklés terén. 

A versenyzők komolyzenei műveket adnak elő, teljesítményüket pedig öttagú zsűri értékeli. 

A Virtuózok egy különleges módszert alkalmaz annak érdekében, hogy a komolyzenét közelebb 

hozzák az emberekhez: nem csak klasszikus, jól ismert műveket hallhatunk, hanem crossover 

stílusú darabokat, szimfonikus alkotásokat és filmzenéket is. 

A cél az, hogy a közönség valami különleges, nemes és számára kedves dolog részesének 

érezhesse magát. A műsor sikerét mutatja az is, hogy indulása óta a zeneiskolákba való 

beiratkozás 20%-kal növekedett. 

A műsor hazai és nemzetközi sikere, nemes célkitűzése, arra ösztönözte a Kamarát, hogy tovább 

segítse annak nemzetközi szintre emelését.



A megállapodás mindkét fél számára különleges előnyökkel bír:

A Classic Talents Hungary számára fontos lehetőség, hogy kihasználja a

kamara értékes kapcsolatrendszerét, elsősorban a marketing és kommunikáció

terén.

A Kamara feladataként tekinti, hogy tagjai körében ismertté váljon a Virtuózok

projekt, ennek érdekében pedig, különböző kommunikációs csatornáin

folyamatosan tájékoztat az aktuális hírekről, eseményekről, megszólítva ezzel

mind a magyar, mind az olasz partnereit.

Egyes kamarai rendezvényeken exkluzív Virtuózok koncert szervezésére is

lehetőség nyílik.

A különleges megállapodás egyike a Kamara számos új kezdeményezésének,

mellyel a folyamatos megújuláson, fejlődésen, új irányvonalak meghatározásán

dolgozik.

6

További információkért keressenek 

minket a marketing@cciu.com email 

címen

A MOLK alelnöke, Francesco Mari, Peller Mariannal, a Virtuózok producerével, , valamint 

Alexander Rybak, norvég hegedűművésszel

mailto:marketing@cciu.com
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Prysmian: tobb millió eurós fejlesztés Magyarországon

A Prysmian cég, a Magyarországi

Olasz Kereskedelmi Kamara

megbecsült tagja, április 14-én

felavatta a kisteleki gyárához tartozó

új, gumikábeleket gyártó egységét.

A Prysmian MKM Kelet – Európa

egyik legnagyobb, Magyarországon

pedig a legnagyobb kábelgyártó

vállalattá nőtte ki magát az évek alatt.

A kisteleki gyáregység fejlesztésének

célja, hogy közép- és hosszútávon itt,

Magyarországon alakítsa ki a gumi-

és tűzálló kábeleket gyártó közép-

kelet európai központját.

A tervek alapján, a kisteleki gyár 3

éven belül alkalmassá válik arra,

hogy mind a kelet-, mind a nyugat-

európai piaci igényeket

kielégíthessék:

• A termékportfóliót csúcsminőségű gumi

és tűzálló kábelek gyártásával bővítik

• Megnövelik a PVC kábelek gyártási

kapacitását

Az ipari csoport, mely egyike a

Magyarországon jelen lévő legnagyobb

olasz csoportoknak, huszonhatezer tonnával

több kábelt fog gyártani az eddigi

tizenkilencezerhez képest. A befektetés első

része 15 új gyártósor üzembe helyezését

tette lehetővé, melynek köszönhetően 50 új

munkahelyet teremtettek.

Az ünnepélyes megnyitóval egybekötött

nyílt napon tiszteletét tette Őxcellenciája

Maria Assunta Accili Sabattini, Olaszország

magyarországi nagykövete; Francesco

Fanciulli, a Prysmian Csoport közép-kelet

európai vezérigazgatója; Nagy Sándor,

Kistelek polgármestere; Ésik Róbert, a

Nemzeti Befektetési Ügynökség elnöke;

Francesco Maria Mari, a Magyarországi

Olasz Kereskedelmi Kamara alelnöke.

Emellett több helyi és nemzetközi

tisztségviselő, ügyfelek és a gazdasági élet

szereplői is.

Jobbra, fent : a cég logója

Balra, lent :pillantkép az  ünnepélyes megnyitó

A Prysmian Csoport felavatta a magyarországi befektetési stratégiájaként létrejött új

gumikábel-gyártó egységét

Per maggiori info contattateci al 

seguente indirizzo: 

eventi@cciu.com

További információkért és a 

rendezvényen készült 

fotókért keressenek minket a 

eventi@cciu.com email címen



A MOLK az európai DIGIT+ intézményei között
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Idény nyáron egy új európai projekt

mutatkozik be: a DIGIT+, az Erasmus+

program részeként.

Az Európai Uniótól származó

kezdeményezés, egy 4 hetes külföldi

tartózkodást jelent a Digitális

Innováció szektorában.

A projekt a harmadéves és végzős

középiskolai diákokat szólítja meg,

lehetővé téve számukra mind az

elméleti, mind a gyakorlati tudás

elsajátítását, mely létfontosságú. A

tanulási módszereket újszerű

eszközökkel segítik elő, mind a

nyelvismeretet, mind a digitális

szaktudást illetően.

A program résztvevői tehát olyan

képességeket sajátíthatnak el, melyek

segítségével könnyen be tudnak majd

illeszkedni a munkavégzők világába

azáltal, hogy a

program végzését követően

elhelyezkedésükre is konkrét lehetőséget

kapnak.

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi

Kamara azon intézmények között lesz,

melyek a programban közvetítő szerepet

töltenek be a cégek és a Macerata

megyei iskolák közt.

A MOLK mindig is hitt a nemzetközi

mobilitásban, és kivételes lehetőséget lát

a DIGIT+ projektben is, mellyel a

tanulók részesei lehetnek az európai

kulturális és társadalmi cserén keresztül,

egy tanulmányi és gyakorlati célú

képzésnek.

További információkért keressenek 

minket a sportelloeuropa@cciu.com

email címen



” Nagykanizsán sikeres lesz”
Üzleti napok Nagykanizsán
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Magyarország 2013 második felétől 3%-

os GDP növekedést mutat, számos lehetőséget

nyújt a külföldi vállalkozók számára.

Nagykanizsa stratégiai szempontból Észak-

Olaszországhoz, valamint a közép- és kelet-

európai fontos gazdasági pontokhoz való

közelségének köszönhetően kiváló logisztikai

központ; képzett humán erőforrást és

hatékonyságot garantál, abszolút versenyképes

árakon; a helyi önkormányzat ösztönzése

közvetlen külföldi befektetéseket vonz, és

jelemtős Európai Uniós támogatásban részesül.

Tehát egy olyan térségről van szó,

melynek kiváló perspektívái vannak a

fejlődésre, és ahol Olaszország kimagasló

népszerűségnek örvend.

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi

Kamara pontosan az olasz és a magyar

közösségek integrációjának érdekében, számos

gazdaságélénkítő tevékenységet végez, emellett

széles körű szolgáltatásokat is kínál.

2016 májusában kerül megrendezésre a helyi

hatóságok támogatásával, egy három napos

üzleti rendezvény, mind a főváros, mind

Nagykanizsa térségében, mely kiváló

lehetőséget biztosít azon cégek számára,

melyek célja a helyi kapcsolatok kiépítése,

valamint saját vállalkozásuk határainak

kiszélesítése.

A Magyarország délnyugati részén, Zala

megyében elhelyezkedő Nagykanizsa

kimagasló üzleti aktivitást mutat az országban.

Mindehhez természetesen hozzájárul

stratégiailag szerencsés földrajzi

elhelyezkedése; ugyanis mind Ausztriához,

mind Szlovéniához, mind Horvátországhoz

közel fekszik, illetve összeköttetésként szolgál

Budapest és az Adriai-tenger között.

Az utóbbi években számos olasz vállalkozó

döntött úgy, hogy a térségében fektet be,

előnyben részesítve a gépipart, a

járműgyártást, az elektronikát, a

nanotechnológiát, a megújuló energiákat, az

Per maggiori info contattateci al 

seguente indirizzo: 

eventi@cciu.com
További információkért keressenek 

minket a eventi@cciu.com email címen



Következő publikálásainkban

Gian Luca Borghese kinevezése:

Gian Luca Borghese a Budapesti Olasz Kultúrintézet kulturális

attaséja, valamint igazgatóhelyettese:

1968 januárjában született Rómában, kinevezése előtt a

Külügyminisztérium és Nemzetközi Fejlesztési Együttműködésnél

dolgozott.
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Befektetői nap Budaörsön

Az Olasz Fesztivál kezdete előtt egy nappal, május 26-án a.

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara egy Befektetői napot

szervez Budaörsön. A rendezvény lehetőséget biztosít a helyi

vállalkozásoknak a bemutatkozásra, illetve üzleti kapcsolatok

kiépítésére.

Olasz Fesztivál 2016

Az Olasz Külkereskedelmi Intézet – az ICE szervezi meg

Budapesten az Olasz Fesztivált, mely Olaszország és az olasz

életstílus sokszínűségét mutatja be a magyar közönségnek. A

fesztivál az Olasz Köztársaság Napjával (június 2.) egyidejűleg

kerül megrendezésre, és egy különleges vitrinként fog szolgálni

a „Made in Italy” márkának. Az Olasz Fesztivál az Olasz

Nagykövetség pártfogásával és az Olasz Kultúrintézet

együttműködésével valósul meg.

Klímaváltozás, megújuló energiaforrások, ökológiai gazdálkodás Konferencia

a MOLK „Környezetvédelmi, Energia és Innováció” tagozatának szervezésében

Előadók: Ing.C.Monsone, Opera Solar Kft., Greenwill

Időpont: 2016-június-1  15.00 óra



A MOLK bemutatja
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WELCOME NEW MEMBERS

Follow us on: info@cciu.com

www.cciu.com

«I Ricevimenti s.r.l.»

«Contabilità & consulenza K.f.t.»

«Studio Associato Rosano Casanica» 


