
 INNOVATION FOR AFRICA 

 

Magyar-Afrikai Innovációs és Üzleti Konferencia 

Szponzori, partneri Lehetőségek 

Innovation for Africa projektünk keretében mindkét fél számára előnyös, hosszú távú tudás- és 

technológiatranszfer megalapozását, a gazdasági együttműködés előmozdítását tűztük ki célul 

Magyarország illetve Dél-Afrika, Botswana, Kongói Demokratikus Köztársaság és Kenya között. A 

program egy éve alatt felmértük a magyar innovációk afrikai piacokra való belépésének módjait, 

jelenleg is a kétoldalú üzleti kapcsolatok kialakításán dolgozunk.  

A projekt keretén belül, a Külgazdasági és Külügyminisztérium védnöksége alatt megrendezésre 

kerülő konferencia célja, hogy Budapesten összehozza a magyar és afrikai szereplőket. A 

személyes találkozás során a felek tovább építhetik, mélyíthetik már meglévő kapcsolataikat, 

illetve tárgyalhatnak további potenciális partnerekkel.  

 

Miért vegyen részt kiállítóként, támogatóként? 

 

 

 

 

 

A konferencia végső célja, hogy minden résztvevőnek találjon megfelelő, 

hosszú távú partnert. Ezért olyan módszereket, valamint megjelenési 

lehetőségeket kínálunk, melyek lehetővé teszik a kapcsolatok generálását, 

mélyítését és fenntartását. A részvétellel: 

 több mint 100 magyar és közel 50 afrikai vállalkozó látókörébe kerül 

 a kiállítói standnál alkalma nyílik beszélgetni termékeiről, 

szolgáltatásáról 

 logója szerepel a több száz emberhez eljutó kommunikációs 

anyagokon 

 megbízható, nyitott, üzletelni vágyó vállalkozókkal építhet kapcsolatot 

 nívós nemzetközi konferencia támogatójaként ügyfelei, partnerei előtt 

pozícionálja cégét 

 

Dátum: 2015. június 17-18. 

Helyszín: MOM Kulturális Központ, Csörsz u. 18. 1124 Budapest 



 
 

Tervezett program 

A konferencia plenáris ülésén a résztvevők szakértőktől kapnak átfogó tájékoztatást az afrikai 

gazdasági lehetőségekről, az üzleti kultúráról, a befektetési és finanszírozási lehetőségekről  

 Előadást tartanak többek között:  

 Dr. Balogh Csaba, keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár, a konferencia fővédnöke 

 S.E. Dr. Paul Emil Tshinga Ahuka, a Kongói Demokratikus Köztársaság belgrádi nagykövete  

 Marianne Nasha Mulangala, az AFAC – Kongói Női Vállalkozók Egyesületének elnöke 

 Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda (korábban Állami Nyomda) vezérigazgatója 

 René Hutton Mills, a GED Congo-Zambia Sprl. (Groupe Européen de Développement) 

ügyvezető igazgatója 

 Jonathan Naidoo, a SMARTXCHANGE Ltd ügyvezetője (Dél-Afrika) 

 Wivine Matipa Mumba, az ANAPI (Kongói Befektetéssztönző Hivatal) igazgatója 

 Bagyinszki Zoltán, az SDV Hungary (a francia Bolloré csoport tagja) ügyvezetője  

 France Mutombo Tshimuanga, az Afrikáért Alapítvány elnöke, a rendezvény házigazdája  

A plenáris ülésen az előadások között networkinggel, körasztalos bemutatkozással hozzuk közelebb 

egymáshoz a részvévőket. 

A konferencia második napján szektor szerint rendezett workshopokon és előre megszervezett B2B 

találkozókon vehetnek részt a jelenlévők. Ekkor az érdeklődők megkereshetik kérdéseikkel az Afrika 

négy országból érkező ún. „focal pointokat” is. Ők olyan afrikai szakemberek, akik nem csak saját 

üzleti területükről rendelkeznek tapasztalatokkal, hanem országosan széles kapcsolatrendszerrel 

bírnak, így tanácsot tudnak adni Önnek termékével kapcsolatban az adott ország tekintetében. 

A kapcsolatok kialakításában és a tárgyalások során a szervezők végig szakértő segítségnyújtást 

biztosítanak. 

Megjelenési lehetőségek 

 Logó megjelenése a kommunikációs anyagokon: logója szerepel több száz meghívón, honlapunkon, 

közösségi oldalainkon, helyszíni konferencia nyomtatványainkon 

 Roll-up kihelyezés a kiállítói térben: így a rendezvény összes résztvevőjének látókörébe kerül 

 Stand a kiállítói térben: terméke, szolgáltatása bemutatására ideális 

 Ajándéktárgyakon való megjelenés 

 Részvétel a felkészítő találkozón: alkalma nyílik megismerkedni vezetőkkel, akik szintén támogatóként 

vesznek részt a konferencián, miközben segítünk abban, hogy minél hatékonyabban, látványosabban 

ki tudja használni megjelenését 

 Lehetőség 10-20 perces bemutatkozó előadás tartására 

 



 
 

Szponzori csomagok 
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Díj 190 000 Ft  250 000 Ft  400 000 Ft 1 000 000 Ft 

 

A konferenciára való regisztráláshoz kérjük, töltse ki a következő űrlapot: http://goo.gl/7l4cSW  

Kérdés esetén hívja az Afrikáért Alapítványt a következő telefonszámon: +36-20-77-22-279, vagy forduljon 

bizalommal Józsa-Tóth Annamáriához a coordination@afrikaert.hu e-mail címen. 

http://goo.gl/7l4cSW
mailto:coordination@afrikaert.hu

