Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
pořádá dne 17. července 2017
seminář na téma

Obchodní spolupráce s nejsevernější čínskou provincií Heilongjiang
Kde: Hotel Marriott Praha, V Celnici 8, sál Moravia
(simultánní tlumočení zajištěno)
Program:
9:00 – 9:30

uvítání v salonku „Valtice“ panem E Zhongqi – vedoucí obchodní delegace provincie
Heilongjiang a předseda provinčního Výboru pro podporu mezinárodního obchodu

9:35 – 10:40

zahájení a prezentace

E Zhongqi

předseda Výboru pro podporu mezinárodního obchodu – Podvýbor provincie Heilongjiang
(odpovídá úrovni Krajské hospodářské komory)
bývalý premiér ČR
místostarosta města Jixi
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR
předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina

Petr Nečas
Qian Yankao
Olga Letáčková
Richard Horký

10:40 – 10:45

podpis „Dohody o přátelství mezi CCPIT Heilongjiang a Krajskou hospodářskou komorou Kraje
Vysočina„

10:45 – 11:25

prezentace firem

Zhang Tu
Shangy Xingxiangcehu
Lu Bingqing
Richard Horký

generální ředitel firmy Heisen Group
předseda představenstva firmy Jieke Caineikaisi
předseda představenstva Qitaihe City Longpeng Coal Development Co. Ltd.
jednatel TTS energo s.r.o. – výroba kotlů na biomasu

11:25 – 12:00

coffee break a B2B jednání dle oborů mezi českými a čínskými firmami

12:00 – 13:30

oběd

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 14. července 2017 na e-mail „info@khkvysocina.cz“

Informace o provincii Heilongjiang
Provincie se nachází v severovýchodní části Číny, sousedí s Ruskem, Mongolskem a provincií Jilin. Je šestou největší
provincií v zemi se 453.000 km2. Má populaci 38,35 milionu. Provincie se skládá z jedné prefektury, 12 měst v
prefektuře (hlavní město prefektury je Harbin, kde se nachází mezinárodní letiště), 2 krajských měst a 62 krajů.
Heilongjiang je hlavní zemědělskou oblastí země s jedinečnými zemědělskými zdroji. Má velký potenciál k rozvoji
zemědělství, chovu zvířat, potravinářského průmyslu a finančního odvětví souvisejícího se zemědělstvím. Je národně
uznávanou výrobní základnou pro výrobu biopotravin a zemědělských produktů bez znečištění.
Heilongjiang je jednou z pilotních ekologických provincií země. Má velký potenciál a příležitosti pro rozvoj cestovního
ruchu, kultury, sportu, módy, zdravotnictví a péče o staré lidi, lesního hospodářství a dále příležitosti pro vývoj
informačního průmyslu. V provincii se také nachází velká ložiska nerostných surovin.
Heilongjiang je velká vnitrozemská provincie s jedinečnými geografickými podmínkami a vědeckými, technologickými
a lidskými zdroji se silnou schopností inovace. Má velký potenciál a příležitosti k prosazování a prohlubování čínskoruské hospodářské spolupráce.

