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Felhívás
A szentpétervári Peterfood élelmiszeripari szakkiállítás online B2B rendezvényén való
részvételre
2020. november 24-25.
2020. november 17-26. között kerül megrendezésre immár 29. alkalommal az Oroszországi
Föderáció Észak-nyugati Szövetségi Körzete legszámottevőbb élelmiszeripari szakkiállítása, a
Peterfood.
A kiállítás tematikája és célja:
•
•
•

Nemzetközi és regionális kereskedelmi, üzleti együttműködés
Kereskedelmi partnerek, beszállítók, nagykereskedők és befektetők feltérképezése,
kapcsolatok felvétele
Konkrét üzleti információ beszerzése Oroszország élelmiszeriparáról, a befektetések
sajátosságairól

A november 17-19. közötti szakkiállítás és vásárról bővebb információt a rendezvény honlapján
találnak: http://peterfood.ru/
Az idei évben, a járványhelyzet miatt rendhagyó módon kerül lebonyolításra a kiállítás, így a
november 17-18.-i, a szentpétervári EXPOFORUM-ban megrendezésre kerülő kiállítást és
vásárt a következő héten, november 24-26. között egy online B2B platform követi, amelyen
azok a partnerek egyeztethetnek a régió legjelentősebb disztribútoraival, akik a beutazási
korlátozások miatt az idei évben nem voltak képesek személyesen részt venni a rendezvényen.
A tárgyalásokat a Zoom alkalmazáson keresztül bonyolítják le a felek.
A november 24-26. közötti B2B tárgyalássorozaton minden résztevő számára 15 perc áll
rendelkezésre konkrét üzleti együttműködési lehetőségek bemutatására. Az időkorlát szigorú
betartását moderátor ellenőrzi, így fokozottan felhívjuk a potenciális résztvevők figyelmét arra,
hogy konkrétumokra támaszkodva, tömören kerüljön bemutatásra a megadott
együttműködési elképzelés, az általános információkat (cég alapításának ideje, személye,
alapvető tevékenység) a szervezők a felek rendelkezésére bocsátják előzetesen, így azokra
külön nem kell időt szánni. Prezentáció vetítésére van lehetőség. A tárgyalások platformja:
Zoom.
A tárgyalások sikeressége érdekében fokozottan javasoljuk orosz nyelven folyékonyan
kommunikáló munkatárs delegálását a megbeszélésekre. Ellenkező esetben tolmács biztosítása
a magyar partnert terheli (angolul tárgyalási szinten kommunikáló orosz partner a
rendezvényen csupán elvétve akad)
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Egy tárgyalást szemléltető videó: https://youtu.be/3vudG40n1Bk
Bővebb információt a tárgyalásokról, illetve a regisztrációról az alábbi linken találnak:
http://buyersweek.ru/
Részvételi lehetőségek:
A szakkiállításon való részvétel költséggel jár, különböző csomagok közül választhatnak az
érdeklődők, attól függően, hogy az offline és online részvételt részesíti előnyben a partner.
A lehetőségekről az alábbi linken tájékozódhatnak (az árakat a szervezők orosz rubelben
tüntették fel, jelenlegi árfolyamon 1 RUB= ~4-4,3 HUF), illetve ugyancsak itt van lehetőség
regisztrálni a kiállításra és az online B2B rendezvényre: http://tbg-forum.ru/tariff/en/
A szervezők a magyar cégek számára a regisztrációs határidőt meghosszabbították, arra egészen
november 15-ig van lehetőség.
Főkonzulátusunk külgazdasági attaséja, Mikecz Gábor készséggel közreműködik a
tárgyalásokhoz való felkészülésben, valamint a szervezőkkel való kapcsolattartásban egyaránt.
Kérdéseikkel
forduljanak
bátran
hozzá.
Elérhetőségei:
http://exporthungary.gov.hu/kulgazdasagi-attasek?oroszorszag-szentpetervar

