
  

       
  

   Az Orosz Kulturális Központ épületében  megtartott találkozót az Orosz Föderáció Kereskedelmi 
Képviselete szervezte, annak érdekében, hogy a hazánkba látogató voronyezsi terület gazdasági 
életének képviselői tájékoztassák a magyar érdeklődő vállalkozásokat arról, hogy szűkebb hazájukban 
milyen beruházási, befektetési és kooperációs lehetőségek állnak nyitva a külföldi, többek között a 
magyar  vállalkozók  előtt.   

  

Sok vállalkozás számára  
nyújthat  

kecsegtető perspektívát a 
voronyezsi terület és a 

magyar  vállalkozók  
közötti együttműködés 

A találkozót Leonyid Surigin, Oroszországi Föderáció 
Kereskedelmi Képviseletének vezetője nyitotta meg. 
Beszédében kiemelte, hogy Magyarország az Orosz 
Föderáció gazdasági stratégiai partnereként számos 
előnyös együttműködéshez segítheti a magyar 
vállalkozásokat.  2015-ben eddig 20 orosz régió jelezte, 
hogy üzleti delegációt küld hazánkba. A voronyezsi 
régió ebből a szempontból kiemelten fontos lehet, hiszen 
földrajzi, gazdasági és humán adottságai az orosz régiók 
közötti rangsorban nagyon előkelő helyet biztosítanak 
számára.  

Revkov Andrej Anatoljevics A Voronyezsi Terület 

Kormányzójának helyettese – a Voronyezsi Terület 

kormányfőjének első helyettese – a delegáció vezetője 

kiemelte, hogy a terület vezetése minden egyes befektetőt, 

kooperációs partnert egyedi fogadtatásban és elbírálásban 

részesít. A gazdasági környezet javítása érdekében számos 

adókedvezményt és hitelkamat támogatást is biztosítanak az 
újonnan megtelepülő vállalkozások számára.    

  

Voronyezsi Terület Ipari és Kereskedelmi Kamarájának 

elnöke Goncsárov Jurij Fjodorovics  a két ország 

vállalkozói szférája közötti információcsere fontosságát, 

az üzleti életben szerzett tapasztalatok cseréjét és a 

kooperációs folyamatok felgyorsítását és erősítését 

jelölte meg alapvető feladatként. Hangsúlyozta, hogy a 

vezetése alatt álló kamara minden tőle telhetőt megtesz a 

magyar és a voronyezsi üzletemberek közötti párbeszéd 

kialakítása és fenntartása érdekében.  

Revkov Andrej Anatoljevics  

Goncsárov Jurij Fjodorovics 

Leonyid Surigin  
Oroszországi Föderáció Kereskedelmi 

 Képviseletének vezetője 



  

       
  

  

  

A továbbiakban a  Voronyezsi Terület üzleti  delegációjának tagjai mutatták be vállalkozásaikat és 
vázolták a lehetséges kapcsolódási pontokat 

Nagyméretű építészeti project megvalósításához 
befektetőket és építőket, építészeket várnak 

Havi 4 ezer tonnás kapacitású szappangyár 
fejlesztéséhez befektetők szükségesek. 
Külpiaci értékesítő partneri kapcsolat 
kialakítását is szorgalmazza  

Tudományos termelő vállalat a gépgyártás egyik 
legnagyobb félvezető beszállítója, új területeken 
történő alkalmazásokhoz keres partnert  

Oroszország egyik vezető  zöldség és hús, 
valamint tejtermék beszállítója melegházi 

fejlesztésekhez keres partnert 

A találkozó B2B 
megbeszélésekkel , majd 
ezt követően jó hangulatú 
állófogadással zárult  


