Közgyűlési beszámoló 2017. évi munkánkról
Tisztelt Közgyűlés!
be és sámolunk be a Maryar és az ahhoz kapcsolódó legfontosabb információlaól.

Az alábbiakban mutatjuk

§zeó Kereskedelmi

és Iparkamara 2017. évi munkajfuól

Aktiviásunk:
Az év során, 26 rendezvényen vettiink részt, mintegy 610 résztvevőt biztosítoftunk ezekre. Ezen belül 11 olyan
rendezvényíink volt, amel}nek saját-, ill. társszewezői voltunk,
Újvidét, Szabadka, Bácskatopolya városok vásárain - haryomiányosan - ,$tfagyar Szakmai Napok" előadast
tartotfunk, B2B_t szervezttlnk, valamint kiállítási és információs standot iizemeltettíink, A rendezvényeken komoly sajtóérdeklődés mellett - összesen közel240 meghívott vendég jelent meg,

Itt kell megemlíteni, hogy azujvidéki Nemzetközi Vásána a CSMKIK és a BMKIK ktilön busszalhoaa el
érdeklódő szakembereit. Ebben az évben Bácskatopolyrán a KKV-lc komoly érdeklődése mellett új helyszínen
folytatodott a nagy szabású vásár.

Munkínk jelentős részébenfoglalkoztrrnk KKV-k haüíron átny6|ő érdeklödéseinek menedzselésével.Itt
éreáetóen a maryar érdeklődésfolyamatosan nőtt, de résziinkől kiemelt fontosságúnak tartjuk a Vajdaságból, a
magympiacok felé megjelenni kívánó vállalkozásokat is.

kiemelt információk:

Az év sorián több fontos miniszteriumok és kormányok közötti rendezvények voltak. Októberben 2 napos GVB
találkozó volt Szabadkfu! amelyen reszt vetttinlq és több javaslatlal is segítettük annak munkáját.

na

gazdasági atüasé felkérésérehárom olyan rendezvénynek is társszervezói
vállalkoások és
is be tudtak mutatkomi ezeken a fórumokon.

Budapesterr, Szerbia Nagykövetségé

voltunk, ahol Szerbiából, Vajdaságból jelentek meg piacszazés érdekébenönkormányzatolq
párhuzamosan tag§zervezeteink

Több nary értékíí- tagjaink által kezdeményezett - iizleti projektrrek elinűtói és elöszervezöi voltunlq vagyunk.
Ezek megvalósítását a Vajdaságban tervezik a következő idószakban, a beruházások tervezett értékemeghaladja
az 5 millió eurót.

Folyamatos információs kapcsolatban állunk a MKIK és arrnak Nemzetköá
kamaráinkkal: CSMKIK, BKIK, BKMKIK, BMKIK is.

lgazgatóságával, valamint alapitói

hazai és szerbiai parbrerekkel. Ezek közül szinte
kötött ilyen iriányú megállapodásunl
Magyar-Szerb
ÜzletiTanáccsal
napi szinten mtiködik a budapesti székhelyii
amely soní,rr több közös tárgyalást kezdeményeáiink azáltab*y i1l. általunk menedzselt vállalkozrások érdekében.
(B udapesten, Új viaeken, Belgrádban egyanínt)

Az elrnúlt évek során számos stratégiai megállapodást kötöttiink

Szintén jó a kapcsolatunk a Magyar Nemzeti Kereskedöház Zrt. Közép-Európai Hálózatfurak Szerbiával
foglalkozó vezetőivel és munkatársaival.
Egyéb kérdések:
Ügyvezető elnökségíink és kamaránk munkáját, szerződéses megállapodással könyvelóirodrálq

honlapunkat

folyamatosan kezelő IT szakember, egyéni ügyvédek, vámszakértók valamint tagiaink és társszervezetek is segitik.
Nagyobb rendezvények szervezése esetében kiilső erőforrásokaí is igénybe veszlink (szinlcron tolrnácsolás,
catering szolgáltatás, standok létesítésestb.)

-

2aű.

meglévő tarbalékaink és a befizetett tagdíjak
évi rendezvényeinket saját erőből valósítottuk meg
felhasználásával - törekedtilnk arra, hog5/ anyagihelyzetünk stabil mmadjon.

2017. éwe az atapvető stratégiai elképzeléseink fermtartása mellett (KKV- határon átnyúló iizleti kapcsolatainak
menedzselése) a szervezet taglétszámárlak bőűtését,a vállalkozói közvetlen kapcsolatok szelesítésétés
változatlan stabil gazdálkodást teryeziink.
vetttink résá, és ma már elmondhatjuk, hogy ae egyikben sikeresen,
2017. évben 2Ipapá|yázar elkészítésében
úgy, hogy annak Projekt vezetói vagyunk.
köszönhetően ismertségiink és kapcsolati hálónk hazai és vajdasági tekintetben
széleskörű és aktív: Kamarák, Önkormiányzatolg Gazdaság ininyítrási szervezete§ Na5lkövetségek, Szakmai
szervezetek, civilszervezetek, viállalkozások egész sora stb. ebböl adódóan a KKV-k hatráron átnyúló tizleti,
szaknai kéréseire, kérdéseire, problémáinak megoldására hatékonyan tudunk reagálni.

Az elmúlt évek munkfiának

Kérjük 2017. éwől szóló beszámolónk megtárryalását és elfogadását.
Szeged, 2018. március 26.
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