A Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara
1. Kik vagyunk és mik a célkitűtéseink?


A Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara (www.hungariancc.ca) egy 1989-ben
alakult kanadai non-profit szervezet, amely 5 éve dolgozik aktivan azon, hogy
elősegítse a Magyarország és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatok
fellendülését.



Személyszerint énmagam (Kez Tony) mint a Kamara alelnöke tovább szeretném
vinni egy olyan non-profit szervezet munkáját, amely érdemben hozzá tud járulni
a kanadai Magyar közösség és általában kanadai vállalatok Magyarországgal és
Magyar vállaltok Kanadával ápolt aktiv kereskedelmi kapcsolatainak bővitéséhez.



A Kamara erőfeszítései elsősorban arra irányulnak, hogy a Magyar kis- és
középvállalatok üzleti érdekeit képviselje Kanadában és Quebec-ben, valamint
hogy a kanadai és quebeci vállalatokat érdekeltté tegye magyarországi
beruházásokra.



Támogatjuk a Magyar innovációs törekvéseket, és ezzel párhuzamban egy
kiépitendő “Made in Hungary” strategiát



Az üzleti képviselet ellátásán kívül a Kamara külhoni tevékenysége kiterjed arra
is, hogy elérje azt, hogy Magyarország a kanadai turisták kedvelt célpontjává
váljon.



Szerintünk a prioritások között kell szerepeljen a turisztikai iparág fejlesztése,
ugyanis ez a szektor magában rejti a működő tőke hatékony bevonzását,
valamint Magyarország országimázsának javulását, amely természetesen
közvetlenül befolyásolná a magyarokkal való üzletkötési hajlandóságot.



Észak-Amerikában, a turisták 74%-a az interneten tájékozódik utazási
lehetőségekről. Ezért kellene egy hatékony Internet stratégiát létrehozni, hogy
minél könnyebben találjanak meg minket a potenciális turisták és minél jobban
menjen át az üzenet, amelyet közvetíteni szeretnénk feléjük, hiszen
Magyarország igazán ideális turisztikai célpont lehetne kanadaiak számára is.
1000 éves kultúránk, egyedülálló nyelvünk, legendás történelmi örökségünk
(török fürdők) és különösen gazdag természeti adottságaink (borvidékek,
termálvizek) Magyarországot remek turisztikai célponttá teszik a kanadai turisták
számára.
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E célból vásárolt meg Kez Tony úr egy sor web domain nevet. Ez egy olyan alap
amelyre fel lehetne épiteni egy internetes Magyar turisztikai offenzivát. E
honlapok megalkotása minimum költségel kivitelezhető lenne vegzős webdesign
szakos diákok által. Ezáltal is támogathatnánk a jővő generáció Magyar
szakembereit. Az emlitett domain nevek megtalálhtók e dokumentum 4-ik
oldalán.



Ugyanakkor a fiatal kanadai pályakezdőkkel együttműködve a Magyar kkv-k
kölcsönösen segíthetnék egymást azáltal, hogy a fiataloknak lehetőséget és
nemzetközi szakmai gyakorlatot adva, az adott cég profilja is nemzetközibbé és
ismertebbé válna a piacon. Ezáltal a fiatal kanadaiak megismerhetnék
Magyarországot, amely tovább erősíthetné országimázsunkat ÉszakAmerikában. Ez a gyakorlat forditva is alkalmazható lehetne.



Ezen törekvéseinkben, a Magyar Kormány partnerei szeretnénk lenni, azon
dolgozva, hogy működő tőkét generáljunk az országban, ezáltal is megerősítve a
Magyar kkv-kat, amelyek általában nehéz anyagi helyzetben vannak
napjainkban.



Természetesen Magyarország nem csak a turizmus felé nyitott, hanem más üzleti
lehetőségek felé is és ezért üzenjük Kanadának: Hungary for Business!

2. Eredményeink:


A Kamara egy ideje Magyarországról érkező gyakornokokat foglalkoztat, amely
lehetővé teszi, hogy kanadai munkatapasztalatra tegyenek szert, megismerjék a
kanadai kultúrát és így közösen kialakítsunk egy erősebb networking közösséget
a két ország között. Jelenleg üzletfejlesztőként gyakornokoskodik nálunk Berényi
Katalin, aki frissen végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen és aki a november
20-i Carrefour Europe 2012 (http://www.carrefour-europe.org) konferencián a
Kamara szóvivőjeként fog közreműködni.



A Kamara valódi sikertörténetnek könyveli el azt a gyümölcsöző együttműködést,
amelyet eddigi fennállása során egyetemi hallgatókkal létrehozott.



Sikeres Vállalkozói Szakmai Gyakorlati Program 2009 óta.



Közel 100 kanadai egyetemi önkéntes szakmai szupervíziálása, koordonálása,
amely különböző tanulmányi projektekben (üzleti tervek, marketing stratégiák),
valamint szakmai gyakorlatban való együttműködés keretein belül valósult meg a
következő egyetemekkel: McGill Egyetem, Queens Egyetem, Montreal-i Quebec-i
Egyetem, Boccini Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Stockholmi Egyetem.



Kereskedelmi missziók megszervezése és lebonyolítása a két ország között.
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Idegenforgalmi irodáknak szerveztünk ismerkedő, figyelemfelkeltő utat
Magyarországra. 18 idegenforgalmi cég képviselője jött el, főként Québec
tartományi turisztikai irodák. Személyesen Kez Tony úr kísérte a csoportot
magyarországi körútjukon.



Magyar kis- és középvállalatok képviselete a kanadai és quebec-i piacon.



Új arculat (új logó, aktualizált honlap, tartalom 3 nyelven).



150 Magyarországra vonatkozó országimázs felmérés kanadaiak
közreműködésével.



Piaci felmérések KKV cégeknek (szám szerint 14).



Egy tanulmány a következő címmel: “Hungary and the World Today”.



Honlap fejlesztés a Montreáli Magyar Iskola (www.montreali-magyar-iskola.com),
Montreáli Magyar Bizottság (www.montrealhungarians.ca) számára és tervezett
további honlapok elkészitése.



Aktív részvétel a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége fórumán.



Fogadások szervezése.



Aktív jelenlét a közösségi médiában (jún-szept: 55000 látogató a facebook
oldalunkon).



Több alkalommal PowerPoint bemutatók a következő témákban:







Magyarország és a világ most
IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége)
Biotechnológia
Hungarian Wine Industry
Exploring Possibilities
Branding Hungary “Ország védjegy”



8 web előadás megszervezése és lebonyolítása olyan Magyar partnereknek, akik
egy együttműködési modell felállításán dolgoztak



A Diaszpóra Tanács 2012 októberi ülésére Kez Tony, a Kamara alelnöke kapott
megbízást a montreáli Magyar közösség képviseletére.



További projektek, eredmények, információk a Kamara honlapján olvashatók:
www.hungariancc.ca
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HungaryForBusiness.com
HungarianAssociations.info
HungarianAssociations.com
HungarianAssociations.ca
HungarianApartments.info
HungarianBars.info
HungarianBicycletours.info
HungarianCafes.info
HungarianCastles.info
HungarianClubs.info
HungarianCuisine.info
HungarianCulture.info
HungarianDestinations.info
HungarianExport.info
HungarianFestivals.info
HungarianFilm.info
HungarianHealthTourism.info
HungarianHostels.info
Hungarian-Hotels.info
HungarianInnovations.com
HungarianInnovations.info
HungarianMotels.info
HungarianNightlife.info
HungarianOrganisations.info
HungarianOrganisations.com
HungarianOrganisations.ca
HungarianOrganizations.info
HungarianOrganizations.com
HungarianOrganizations.ca
HungarianProducts.ca
HungarianProducts.info
HungarianRestaurants.info
HungarianSpas.info
HungarianTours.info
HungarianTourism.info
HungarianTravel.info
HungarianTripadvisor.info
HungarianWines.info
Hungariancc.ca
Mmct.net
ClubMontreal.org
Oxitron.info
Ozongeneration.com
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