5. jubilejní ročník 1.–2.3.2011

Česko-asijské fórum
Vážení a milí přátelé Česko-asijského fóra,
ve dnech 1.-2.3.2011 proběhl jubilejní 5. ročník Česko-asijského fóra a nás jako organizátory velmi těší, že více než
200 z Vás bylo opět při tom.
V hotelu Hilton Atrium jsme přivítali řadu zahraničních hostů:
• delegaci ze Sýrie, vedenou náměstkem ministra dopravy panem Mahmoudem Zanboou,
• delegaci z Mongolska, vedenou náměstkem ministra energetiky panem Ariunsanem a generálním ředitelem
investiční agentury FIFTA panem Ganzoringem,
• delegaci z Kazachstánu vedenou paní Aidou Bapakchovou, ředitelkou KAZNEX Invest,
• delegaci z Pákistánu vedenou generálním tajemníkem Federace obchodních komor panem Rizvim,
• delegaci z Iráku vedenou ředitelem Rady pro investice panem Adnanem Al-Rahaminem,
• delegaci z Indonésie vedenou panem Rudim Salahudinem, sekčním ředitelem Rady pro investice,
• delegaci z Malajsie vedenou ředitelem evropské kanceláře MIDA (malajské agentury pro rozvoj průmyslu) panem
Roswaidinem Zainem,
• delegaci z Indie vedenou ředitelem India Tax Office, Ernst and Young London, panem Pradeepem Narayananem
Zahraničním hostům jsme představili dopravní a těžební technologie a know-how českých firem. Čeští účastníci
se v asijské sekci a v panelových diskusích dozvěděli konkrétní informace o vývoji v různých odvětvích konkrétních
asijských ekonomik a nás těší, že někteří z Vás se tak již inspirovali k další práci v Asii. Projekty letos představené
na Česko-asijském fóru přesahují výrazně miliardu eur a doufáme, že ke smlouvám letos v rámci fóra uzavřených,
které představovaly konkrétní projekty za více než čtvrt miliardy eur, tak do příštího roku přibudou další.
V průběhu dalších dní prvního i druhého březnového týdne navštívili asijští účastníci Česko-asijského fóra řadu českých firem a našli spoustu inspirace. Věříme, že i tyto návštěvy Vám brzy přinesou konkrétní výsledky.
Děkujeme Vám, že se na nás obracíte s náměty a požadavky na spolupráci. Snažíme se k Vašim podnětům přistupovat odpovědně a pokud jsme ještě někomu z Vás neodpověděli, určitě tak učiníme v nejbližších dnech. Ti z Vás, kteří
se nestihli v průběhu 5. ročníku Česko-asijského fóra sejít s některými z oficiálních hostů a máte zájem navštívit je
v jejich zemích, neváhejte se na nás obrátit, pokusíme se Vám schůzku zprostředkovat.
Připravujeme pro Vás i cílené podnikatelské mise do vybraných asijských zemí. V nejbližších týdnech obdržíte bližší
informace a pozvánky. Snažíme se při výběru teritorií vycházet také z Vašich požadavků, proto uvítáme Vaše konkrétní
poptávky.
Závěrem mi dovolte poděkovat patronům 5. ročníku Česko-asijského fóra, zejména premiéru České republiky, panu
Petru Nečasovi, předsedovi Asociace krajů, panu Michalu Haškovi, panu Janu Kalouskovi, radnímu hlavního města
Prahy za jejich osobní záštitu, velké díky patří též ministrovi průmyslu o obchodu České republiky, panu Martinu
Kocourkovi a jeho týmu za odbornou podporu a panu náměstkovi Bedřichu Dandovi za milé úvodní slovo. Děkuji také
zahraniční sekci a zahraničnímu odboru Hospodářské komory ČR za trvalou spolupráci.
Česko-asijské fórum by nebylo možné uspořádat bez laskavé spolupráce partnerů, jimiž letos jsou: Česká exportní banka, Turkish Airlines, Inekon Group; a mediálních partnerů, jimiž jsou: Česká televize, Euronews, Leaders
Magazine
Partnerům a mediálním partnerům patří naše velké díky za vynikající spolupráci, v jejímž rámci připravují speciální
nabídky i pro Vás účastníky Česko-asijského fóra. Těšte se na ně v dalších newsletterech, které Vám zašleme již brzy.
Česko-asijské fórum ale vytváříte především Vy, jeho účastníci, kteří si pravidelně děláte čas na osobní návštěvu, i na
zajímavé podněty, které se v průběhu let vyvíjejí a umožňují nám pokračovat v naší práci. Jak jsem psala již ve svém
úvodním slovu do letošního katalogu, Váš zájem nás inspiruje i zavazuje. Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na
další spolupráci s Vámi.
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