MEET CROATIA
Bruxelles, 18. listopada 2017

POSJET HRVATSKE GOSPODARSKE DELEGACIJE BELGIJI
Bruxelles, 17.-19. listopada 2017.
Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Trgovinskom komorom Bruxellesa u okviru projekta EEN
– Europska poduzetnička mreža organizira posjet hrvatske gospodarske delegacije Belgiji. Cilj
posjete je omogućiti hrvatskim tvrtkama otkrivanje novih poslovnih mogućnosti u Belgiji,
predstavljanje proizvoda i usluga te direktni kontakt s potencijalnim belgijskim poslovnim
partnerima.
Sektori uključeni u delegaciju:
- proizvodnja hrane i pića
- digitalne tehnologije

MEET CROATIA
Matcmaking event @ EEN Brussels

U okviru posjete, u Trgovinskoj komori Bruxellesa 18. listopada održat će se događanje MEET
CROATIA. Tijekom događanja, hrvatske i belgijske tvrtke upoznat će se s aktualnim gospodarskim
trendovima u dvije zemlje s naglaskom na sektor hrane i pića te digitalnih tehnologija, a bit će
predstavljene i uspješne poslovne priče hrvatskih tvrtki, koje već duži niz godina uspješno posluju u
Belgiji. Nakon plenarnog dijela događanja, organizirat će se individualni poslovni sastanci hrvatskih
i belgijskih tvrtki.
Više informacija o samom događanju dostupno je na sljedećem linku:
http://cro-bel2017.talkb2b.net/ .

Sljedeći dan, 19. listopada, u Bruxellesu se održava veliko događanje namijenjeno tvrtkama iz IT
sektora - Digital First 2017. Radi se o jednom od najznačajnijih događanja u Bruxellesu koje okuplja
više od 4000 stručnjaka iz područja digitalnih tehnologija. U okviru događanja odvijat će se nekoliko
konferencija na kojima će biti predstavljeni zadnji trendovi u području digitalne industrije (IoT,
umjetna inteligencija, digitalni marketing, digitalna transformacija, e-trgovina, kibernetička
sigurnost i dr.). Hrvatska gospodarska komora organizira zajednički posjet zainteresiranih hrvatskih
tvrtki navedenom događanju.
Za hrvatske tvrtke iz sektora hrane i pića Hrvatska gospodarska komora 19. listopada organizira
obilazak trgovina najznačajnijih trgovačkih lanaca u Belgiji (Store Check). O programu i detaljima
obilaska bit ćete naknadno obaviješteni.
U slučaju Vašeg interesa za sudjelovanjem u delegaciji koja će posjetiti Belgiju, pozivamo Vas da se
do 18. rujna o.g. registrirate na gore navedenom linku, kreirate poslovni profil na engleskom jeziku
u koji ćete naknadno, nakon inicijalne registracije, moći unijeti i opis proizvoda/usluga koje nudite
te oblik suradnje za koji ste zainteresirani. Temeljem Vašeg interesa, partnerske institucije u
Bruxellesu obavijestit će belgijske tvrtke o Vašem dolasku koje će se za sudjelovanje prijavljivati na
istom linku.
Rokovi za prijavu:
1. rujna 2017. - Početak online prijave za hrvatske tvrtke
18. rujna 2017. - Početak online prijave za belgijske tvrtke i početak iskazivanja interesa
za individualne sastanke od strane belgijskih i hrvatskih tvrtki
12. listopada 2017. - Završetak registracije belgijskih tvrtki i završetak rezervacija termina
za individualne sastanke
Tvrtke same snose trošak puta i smještaja dok organizacijske troškove događanja snosi Hrvatska
gospodarska komora. Predstavnici hrvatskih tvrtki sami rezerviraju let i smještaj, ovisno o
događanjima na kojima žele sudjelovati.
Prijavljenim hrvatskim tvrtkama naknadno ćemo dostaviti preporuku smještaja u Bruxellesu.

KONTAKT:
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za međunarodne poslove i EU
Andrea Petrić, viša stručna suradnica
Tel: 01 4561 784
E-mail: apetric@hgk.hr

PRELIMINARNI PROGRAM POSJETA
17. listopada 2017.

Dolazak u Bruxelles u osobnom aranžmanu
Prijedlog leta: SN5506 Croatia Airlines
Odlazak: 15:25 Zagreb (ZAG) Dolazak: 17:50 Bruxelles
Slobodna večer/neformalno druženje

18. listopada 2017.

MEET CROATIA
MATCHMAKING EVENT @ EEN BRUSSELS

8:45 - 9:00
9:00 – 9:15

9:15 – 10:45

10:45
11:00
13:00-13:30
13:30-16:00
19:00

19. listopada 2017.

Mjesto održavanja :
Brussels Chamber of Commerce, Avenue Louise 500, Brussels
Registracija
Pozdravni govor
 Trgovinska komora Bruxellesa
 Hrvatska gospodarska komora
 Hrvatsko veleposlanstvo u Belgiji
 Belgijsko veleposlanstvo u Hrvatskoj
Prezentacija poslovne kulture u Belgiji i Hrvatskoj – Antonio Garcia,
Brussels Invest & Export
Pregled aktualnog stanja belgijskog gospodarstva – EEN Bruxelles
Trendovi u hrvatskom gospodarstvu i prehrambeni sektor – EEN Croatia
IT sektor u Hrvatskoj
Uspješne poslovne priče: Amphinicy
Pauza za kavu
B2B sastanci
Pauza za ručak
B2B sastanci
Prijem u Predstavništvu Hrvatske gospodarska komore u Bruxellesu
Avenue Palmerston 2, Brussels
DODATNI PROGRAM ZA HRVATSKE TVRTKE
IT sektor - Posjet događanju DIGITAL FIRST 2017
Mjesto održavanja : Tour & Taxis- Avenue du port, 86C, B 1000,
Bruxelles
Cijena ulaznice: 20 EUR (rana prijava 10 EUR)
Sektor hrane i pića – Store check - obilazak trgovačkih lanaca

19./20. listopada
2017.

Povratak u Hrvatsku u osobnom aranžmanu
Prijedlog leta za 19. listopada: SN5505 Croatia Airlines
Odlazak: 18:30 Brussels / Dolazak: 20:40 Zagreb

