Open4Business Nemzetközi Üzletember Találkozó és Konferencia 2018. október 3-5. Pécs
A rendezvényt harmadik éve szervezi meg az Enterprise Europe Network magyarországi hálózatának DélDunántúli irodája és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Alapvető feladataink közé tartozik Baranya
megye gazdasági fejlődésének előmozdítása és üzleti közösségének folyamatos erősítése, melynek ma
legfontosabb eleme a külföldi piacokon való megjelenés, valamint a nemzetközi kapcsolatok kialakítása,
tovább erősítése.
A szakmai konferenciákkal kísért nemzetközi üzletember találkozón részt vesznek 14 ország gépipar, beszállítói
ipar (járműipar, műanyagipar, elektronika), környezetipar, élelmiszeripar és az ICT szektor, kreatív ipar
gazdasági együttműködést kereső, kínáló vállalkozói, klaszterei és intézményei.
Open4Business

Open4Business 2016.
http://open4business.talkb2b.net/
Open4Business 2017.
https://www.b2match.eu/open4business
Fotógaléria:
https://photos.app.goo.gl/PQ2aGyKyCZV8xmjk2
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2017

résztvevő országok száma

14

14

résztvevők száma

155

274

b2b résztvevők

122

145

tárgyalások száma

296

367

társszervezők

10

9

A regisztráció megkezdődött: https://open4business2018.b2match.io/
Központi témáink: klaszterek, gépipar, kreatív ipar, ICT és nemzetközi projektek/együttműködések lesznek.
Társrendezvények és kapcsolódó programok: DesignPécs2018, Connect-IT, EEN Kreatívipari szektorcsoport
konferencia, beszállítói fórumok, céglátogatások, nemzetközi B2B és Cluster2Cluster tárgyalások.
Helyszín: Kereskedelmi Központ Pécs – 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. (A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara székháza)
A rendezvény sikerét az alábbi együttműködő szervezetek biztosítják (továbbiak csatlakozása folyamatban):





Enterprise Europe Network – Kreatív ipari szektorcsoport
Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter
Információmenedzsment Innovációs Klaszter
Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége

Program:
2018. október 03.
 Nemzetközi Kreatívipari szektorcsoport ülés
 Connect-IT ICT konferencia
 Design Pécs Hét megnyitója
 „Get together” fogadás egy pécsi belvárosi étteremben
2018. október 04.
 9.00-10.00 Plenáris ülés
 10.00 – 12.00 Szekcióülések
1. Nemzetközi klaszter együttműködések (mechatronika)
2. Ipar 4.0
3. Holland-magyar üzleti lehetőségek
4. Nemzetközi kreatív ipari együttműködések
 12.40-17.00 B2B – kétoldalú nemzetközi üzleti tárgyalások
 19.00-22.00 Díszvacsora a Pezsgőház étteremben, Pezsgőpince látogatással – a rendezvény
nemzetközi résztvevői, helyi vállalkozók és díszvendégeink részére
2018. október 05.
 Külföldi partnerek céglátogatása gépipari és kreatív ipari helyi vállalkozásnál

Örömmel várjuk az Ön és ügyfeleinek részvételét a rendezvényen. Bízunk benne, hogy Önt is a résztvevők
között köszönthetjük októberben és egyúttal szeretnénk a támogatását kérni idei ren dezvényünk az
Open4Business 2018 népszerűsítéséhez is.

Tisztelettel,

Dr. Síkfői Tamás
Elnök

Rabb Szabolcs
Titkár

A szervezők elérhetősége:
Schmidt Enikő – Kereskedelemfejlesztési osztályvezető (+36 72 507 164; eschmidt@pbkik.hu)
Pazaurek Szabina – Kereskedelemfejlesztési referens (+36 72 507 125; pazaurek@pbkik.hu)

