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Krize přispěla k zvýšení zájmu o export
7. mezináro dní podnikatelské setkání „Sasko-Česko-Slovensko“ v Žitavě
V aule Vysoké školy „ZittauGörlitz“ v Žitavě se 24. dubna
2009 konala mezinárodní
kooperační burza podnikatelů.
Pořadateli byli za německou
stranu Průmyslová a obchodní
komora v Drážďanech /IHK/ a za
českou stranu Regionální
rozvojová agentura Ústeckého
kraje a Okresní hospodářská
komora v Liberci. OEÚ GK
v Drážďanech byl pro jednání
s podniky dán k dispozici
prostorný stánek.

Je třeba podotknout, že nemálo
českých zájemců muselo být
organizátory z důvodu
nedostatku kapacity
odmítnuto. Geograficky nebyly
české firmy ani zdaleka pouze
z pohraničních oblastí se
Saskem, ale z celé ČR, vč.
Opavy, Krnova či Slušovic.
Seznam českých firem je
k dispozici u zmíněných
organizátorů a na OEÚ GK
Drážďany.

v rámci „follow-up“ péče ze
strany OEÚ GK Drážďany.
Vzhledem k úspěchu akce se
uvažuje o tom, že by se
kontaktní burza konala nikoli
jednou za 2 roky, ale
každoročně.

Bohatá účast českých firem na
kontaktní burze v Žitavě svědčí
jednoznačně o mimořádném
zájmu o nové kontakty a
obchodní spojení. Je
Dle časového harmonogramu
bezpochyby příznivou
Burza se soustředila na
bylo naplánováno 452 jednání
skutečností, že je u nás tolik
strojírenské firmy, které tvořily
v půlhodinových intervalech, ze zájemců o export do SRN, je
cca 90% účastníků. Přítomny
kterých bylo nakonec
však evidentní, že rozhodující
měrou k tomu přispěl současný
byly ale také společnosti, které
realizováno okolo 400. Podle
pokles konjunktury a
se zabývají výrobou oděvů či
sdělení organizátorů z IHK
zakázková krize, protože
spedicí. Akce byla připravována Drážďany hodnotilo 80%
účastníků jednání jako velmi
pečlivě již od konce předešlého
v nekrizových obdobích až tak
roku. Přihlášené firmy a zájemci úspěšné. Je samozřejmě
silný zájem nebyl. Je proto
nutno vysoce ocenit myšlenku
měli po celou dobu k dispozici
předčasné mluvit o počtu
i skvělou realizaci ze strany
internetový portál
dohodnutých zakázek, faktem
IHK Drážďany, OHK Liberec a
(http://www.tschechienovšem je, že 400 jednání,
RRA Ústeckého kraje.
kontakt.info:80/servlet/pool?knot navazování kontaktů, výměny
en_id=9727) s kompletním
informací a „oťukávání se“
Opětovně se osvědčila
přehledem účastníků a jejich
v rámci jednoho pracovního dne přítomnost OEÚ GK Drážďany i
profilů a všichni si tedy mohli
je úspěchem samo o sobě.
zástupce CzechInvestu, na
udělat velmi fundovaný přehled, Účasti německých podniků
druhé straně považujeme za
s kým budou mít možnost jednat využila k jednání s nimi i
nedostatek, že se akce
a zda se cesta do Žitavy vyplatí. pobočka CzechInvestu v Liberci. nezúčastnil s nabídkou služeb
Informovanost firem, výborná
českým firmám zástupce
organizace, efektivní reklama a
CzechTradu, přestože je to
OEÚ GK Drážďany nabídl
samozřejmě také všeobecný
z Prahy pouze hodina a půl jízdy
českým firmám své služby.
úbytek zakázek v poslední
a neposlal na akci ani svoje
Vzhledem k velkému množství
době měly za následek, že se
nabídkové materiály….
účastníků nebylo však možno
přihlásilo rekordních 96 podniků v časovém rámci jednoho dne
Po vyhodnocení celé akce by
a přítomno bylo rovněž
osobně jednat se všemi zájemci. bylo vhodné, kdyby české firmy
rekordních 85. O složení
dostaly více podobných
Nicméně všem českým firmám
příležitostí k obchodním
vypovídá více následující
bude nabídka služeb OEÚ GK
jednáním v pohraničních
tabulka:
Drážďany zaslána dodatečně.
oblastech se SRN i na české
Přihlášeno Přítomno Za úspěch je možné
straně. Na německé bude příští
považovat,
že
11
ze
49
příležitostí kooperační setkání
Německo 38
31
českých firem bylo účastníky na průmyslovém veletrhu SIT
ČR
53
49
letošního mezinárodního
v Chemnitze 10. června 2009.
subdodavatelského veletrhu
Slovensko 5
5
Mgr. Martin Teplý, Ing. Jan
Z-Messe v Lipsku, kde byla
Hitzger
oficiální účast ČR, a dozvěděli
Český konzulát v Drážďanech.
se o kontaktní burze v Žitavě

