Žilinský kraj na rokovaniach v Číne
Zástupcovia deviatich
firiem zo Žilinskej župy
navštívili koncom apríla
dve z obchodne najvýznamnejších čínskych
miest Hangzhou a Šanghaj.
Za Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) viedol delegáciu vicežupan Jozef Štrba. Župa pripravila obchodnú misiu v úzkej
spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Šanghaji. Predstavitelia firiem sa zúčastnili
viacerých stretnutí, rokovaní
a veľtrhov, na ktorých prezentovali čínskym partnerom
svoje spoločnosti a obchodné
zámery. Nechýbali ani prednášky o podnikaní v Číne či
o autorských právach. Firmy
oficiálne prijal aj zástupca generálneho tajomníka z provincie Zhejiang Chen Zongyao.
Zároveň sa uskutočnilo aj prvé
rokovanie so Zväzom priemyslu a obchodu tejto partnerskej
provincie, s ktorou ŽSK uzavrel dohodu o spolupráci ešte
pred dvoma rokmi. Súčasťou

programu bolo aj rokovanie
na provinčnom Úrade pre turizmus. Žilinské spoločnosti
sa zúčastnili aj významného Svetového investičného
samitu v Šanghaji, kde mali
vlastný stánok a mohli komunikovať s čínskymi spoločnosťami. „Misia v Číne má
pre nás veľký význam a vďaka
Generálnemu konzulátu SR
v Šanghaji máme možnosť
reprezentovať Žilinský kraj
na vysokej úrovni. Firmy, ktoré pricestovali do Číny, majú
veľký potenciál a niektoré
z nich spolupracujú s čínskymi partnermi už dlhšiu dobu.
Rozvoj bilaterálnej ekonomickej spolupráce na úrovni
podnikateľského prostredia
môže priniesť do nášho kraja
nemalé investície,“ informoval Jozef Štrba. Predstavitelia
Žilinskej župy strávili tri dni
v Hangzhou a päť dní v Šanghaji, náklady spojené s obchodnou misiou si hradila každá firma samostatne.
(lz, mj)
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Delegácia z nášho kraja v Číne

Zástupcovia ŽSK na čele s Jozefom Štrbom (siedmy sprava), generálny konzul František Hudák (siedmy zľava), obchodný konzul Michal
Štrba (druhý zľava) a reprezentanti deviatich firiem zo Žilinského kraja boli súčasťou obchodnej misie v Číne.

Žilinská župa zorganizovala obchodnú misiu pre podnikateľov do Číny.
Opýtali sme sa ich, či cesta splnila ich očakávania.

Eduard Kvasnica, EURODATA: Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť. To
sa potvrdilo i pri našej návšteve Číny. Mal som možnosť zoznámiť
sa s podnikateľským prostredím a stretnúť viacero potenciálnych
obchodných partnerov.

Jozef Mihálik, HOLIDAY INN: Cesta do Číny má priniesť v budúcnosti
oživenie cestovného ruchu v oblasti Žiliny. Potenciál je obrovský,
treba len vytvoriť podmienky a získať správne kontakty. Prvé kroky
boli už urobené, treba však pokračovať systematickej práci.

Roman Cerulík, K CERO INVEST: V Číne mám zastúpenie už 20
rokov, vedel som, čo môžem očakávať a cieľ cesty sa určite naplnil, lebo potenciál Číny je naozaj veľký. Oceňujem aj prípravnú
prácu zo strany ŽSK.

Ivan Vallo, ROBOTEC: Moju prvú cestu do Číny, aj vďaka dokonalej organizácii zo strany ŽSK a konzulátu v Šanghaji, sprevádzalo
nadšenie a ponúkané príležitosti na stretnutiach predčili všetky
očakávania.

Monika Janigová, M KREO: Určite áno. Do Číny sme išli s konkrétnym produktom, ale možnosti, ktoré sme mohli vidieť, či už na
veľtrhoch alebo pri komunikácii s firmami rovnakého zamerania
boli omnoho väčšie. Je to naozaj trh s neobmedzenými možnosťami.

Branislav Horeháj a Rastislav Wölcz, HOUR: Rozhodne áno.
V súčasnosti sme v rokovaní s viacerými potenciálnymi partnermi,
ktorých sme počas misie stretli.

Pavol Borčin a Ivana Jablonská, CEIT: Do Číny sme išli predstaviť
inovačné technológie CEIT a nadviazať kontakty s tamojšími
spoločnosťami. Misiu hodnotíme pozitívne, lebo Čína je dnes významný trh,kde je výrazný dopyt po top technológiách a automatizácii,
na ktoré sa špecializuje CEIT. Naša komunikácia s potenciálnymi
obchodnými partnermi pokračuje aj po návrate na Slovensko.

Peng Zhang, KINEX Bearings: Pre jednu z popredných inžinierskych
firiem zo Slovenska, akou je Kinex, to bola česť, že mohla byť riadnym členom obchodnej misie v Číne. Pre našu zavedenú pobočku
v Šanghaji to bola prestíž tak pred verejnosťou, biznis klientelou,
ako aj štátom samotným.

Radek Macháň, OMNITRADE (vľavo) s generálnym konzulom Slovenska Františkom Hudákom: Ďakujeme ŽSK a obchodnému konzulovi Michalovi Štrbovi za všetky stretnutia, ktoré nám zabezpečili
s vládnymi predstaviteľmi čínskeho cestovného ruchu a veríme, že
to pomôže k zvýšeniu počtu turistov v našom peknom kraji.

