Obchodní zastupitelství Ruské federace

SUWERTE CONTINENTAL s.r.o

v České republice

email: suwertecontinental@centrum.cz
Tel: +420 728 849 334

Návrh programu podnikatelského fóra.
„Nižnij Novgorod – regiony České republiky – průmysl, kooperace a inovace“
Datum konání fóra: 11. – 14. Listopad 2014

Nižnij Novgorod - jeden z předních průmyslových a vědeckých regionů v Ruské federaci.
Průmyslový a obchodní potenciál města Nižnij Novgorod je představen přibližně 1150 velkými,
středními a malými průmyslovými podniky, které působí v následujících oblastech a odvětvích:
-

automobilový průmysl
výroba dílů a součástí pro automobilový průmysl
výroba elektrických a elektronických zařízení
zpracování železných a drahých kovů
výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
ropné produkty
chemický a farmaceutický průmysl
textilní průmysl
výroba oděvů a obuvi
potravinářský průmysl

-

výroba dřevěných výrobků
stavebnictví a strojírenství
logistika a exportní /importní činnost

Dále je tu představeno 30 velkých a středně velkých podniků v oblasti výroby a rozvodu
elektřiny, plynu a vody.
V Nižegorodském kraji je velmi dobrý spotřebitelský potenciál, ekonomická situace, distribuce a
je tu velký investiční potenciál. Průmyslové podniky Nižného Novgorodu zaměstnávají 132 tisíc
lidí; celkově je v Nižegorodském kraji zaměstnáno 260 tisíc lidí v oblasti průmyslu.
Nižnij Novgorod je lídrem ve výrobě dopravních strojů a vedlejšího zařízení (43% z celkového
objemu realizované produkce městských průmyslových podniků), zejména v automobilovém
průmyslu činí podíl 30%.
Vysoká technologie se používá v inovativních projektech v těchto oblastech: automobilový
průmysl, letecká či lodní výroba, stavitelství, jaderný průmysl, rádio-elektronické a informační
technologie, petrochemie.
V nižegorodských společnostech se vyrábí široká škála konkurenceschopných produktů, které
jsou vyváženy do zemí SNS, Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Středního
východu.

Úterý,11. Listopad
23:55 Odlet z Prahy
Středa, 12. Listopad
08:20 Prilet - Nižnij Novgorod. Ubytování v hotelu.

Po obede návštěva vybraneho podniků

Čtvrtek 13. Listopad
Seminář na téma "Investiční příležitosti Nižegorodského regionu"
Místo konání semináře - bude upřesněno , Nižnij Novgorod.
Oficiálním jazykem semináře - ruština. Pro účastníky podnikatelské mise bude zajištěno
tlumočení do českého jazyka.
Účastníci semináře:

• zástupci českých firem, účastníci podnikatelské mise: výrobní, investiční, logistické
společnosti;
• zástupci firem Nižegorodského regionu, kteří mají zájem o rozvoj partnerství; průmyslové,
inovační, distribuční společnosti; vyhledávání a zajištění nových obchodních příležitostí;
• zástupci regionální administrace; investiční a stavební společnosti;
Předpokládaný počet účastníků - minimálně 50 lidí.
Moderátor - generální ředitel LEU "Centrum obchodních praktik" Kudryavtseva Galina Pavlovna.

Program semináře:
8:00 Zahájení semináře. Přivítání účastníků semináře.
"Investiční, inovačni a vědecký potenciál regionu Nižnij Novgorod - spolupráce v oblasti
průmyslových a inovačních projektů mezi regionem Nižnij Novgorod a kraji České republiky".
Ministr průmyslu a inovací regionu Nižnij Novgorod Vladimír. V. Nefedov.

Prezentace společností České republiky - účastníci podnikatelské mise, zástupci firem
z České republiky.

Mgr. S.A. Zuev, Suwerte Continental s.r.o., představitelé společností České republiky
,,Optimalizační proces Multi-D’’ - Společnost ,, NIAEP
inženýrských společností státního podniku ,, Rosatom ’’.

’’
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11:30 - 12:00 Přestávka na kávu. Debata.
Pokračování semináře:

Je možné zajistit prezentaci: Infrastrukturní projekty v regionu Nižnij Novgorod.
Vedoucí společnosti, realizující infrastrukturní projekt v regionu Nižnij Novgorod.

Je možné zajistit prezentaci: Příležitosti v automobilovém a dopravnim průmyslu.
Je možné zajistit prezentaci: Investice do průmyslových projektů. Vedoucí zahraniční
společnost realizující projekt v oblasti Nižnij Novgorod.

Je možné zajistit prezentaci: Import – Export. Hlavní hráči. Rozvoj distribuce v regionu Nižnij
Novgorod. Zástupce velké distribuční společnosti.

13:30 – 14.30 Oběd pro všechny účastníky semináře
14:30 - 15:00 Tisková konference pro média Nižného Novgorodu
14:30 – 16:00 Business mix: Individuální B2B jednání účastníků. Každy český účastník
podnikatelské mise bude mít zvláštní stůl pro B2B jednání. (Předpokládá se alespoň 10 zájemců
na jednoho českého účastníka). Nápoje a občerstvení.

16:30 – 18:00 Návštěva vybraneho podniků (pokud možno s podpisem dohod o
spolupráci a vzájemné podpoře exportu)
18:30 VIP - večeře v ruské restauraci "Pyatkin."

Pátek, 14. Listopad

10:00 Oficiální setkání České obchodní delegace s vedením Nižného
Novgoroda - Nižnij Novgorod. Kreml, (vedení Nižného Novgoroda, zástupce
ministerstv, media).
12:00 – 14:00 Návštěva vybraneho podniků (pokud možno s podpisem dohod o
spolupráci a vzájemné podpoře exportu)
14:20 -15:20 Oběd
21:25 Odlet do Prahy (navrat do Prahy ve 23:55)

Registrovat se můžete na email: suwertecontinental@centrum.cz
Tel: + 420 728 849 334
Suwerte Continental s.r.o.
Jednatel – Mgr. Sergej Zujev

