KONFUCIUSZ INTÉZET

MEGHÍVÓ
A Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet alapításában és működésében meghatározó szerep jutott, jut
a helyi vállalatoknak, elsősorban a Wanhua-BorsodChem cégcsoportnak, amely az Intézet
társalapítója.
A jentaji Wanhua egy évtizeddel ezelőtt fektetett be Kazincbarcikán. Napjainkra a kínai tulajdonú,
érdekeltségű vállalkozások száma növekedett Borsod-Abaúj-Zemplénben. Az ázsiai beruházók a megye
meghatározó, perspektivikus feldolgozóipari ágazataiban vannak jelen. Miskolc-Kazincbarcika
térségének kínai kötődésű vállalatai egyedi hálózatot, láncolatot alkotnak, amely nem csak az Intézet
számára nagy fontosságú.
A fenti gondolatok által vezetve a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézete digitális szakmai fórumot
szervez a magyarországi kínai befektetések témájában.
Sok szeretettel meghívjuk
„A magyarországi kínai befektetésekről,
különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megye ipari beruházóira”
című virtuális kerekasztal-beszélgetésre, amelyre
2021. június 17-én 15.00 órai kezdettel, online formában kerül sor
(az esemény programja a mellékletben)!
Kérjük, hogy részvételi szándékát június 16-áig, az intézeti emailcímen: china1@uni-miskolc.hu,
írásban szíveskedjen jelezni. További részletekkel és technikai információkkal a regisztrációt követően
jelentkezünk, illetve az intézeti elérhetőségeken örömmel adunk tájékoztatást (telefonszám: 06-46565-145, honlap: http://konfuciusz.uni-miskolc.hu).
Az online találkozás reményében üdvözlettel:
Dr. Kuttor Dániel

Prof. Liu Jie
intézeti társigazgatók

Miskolc, 2021. június 7.
Melléklet:
o az esemény programja (HUN-ENG).
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CONFUCIUS INSTITUTE

INVITATION
Since its foundation the Confucius Institute at the University of Miskolc has benefited from the local
companies’ support, mostly from the Wanhua-BorsodChem, which is one of the co-founders of the
Institute.
The Wanhua from Yantai (China) made significant investment in BorsodChem’s production site (in
Kazincbarcika) a decade ago. In the past years the number of companies with Chinese owner and
interest has been risen considerably. The Asian investors are active in the dominant and driving
manufacturing branches of the regional economy. These corporations are forming a unique and
influential network.
The Confucius Institute at the University of Miskolc organizes a scientific-professional forum to
introduce and present the role of the companies both national and regional levels.
We cordially invite YOU to participate in our online (ZOOM) event
„Chinese Investments in Hungary,
with Special Regard to the Industrial Investors in Borsod-Abaúj-Zemplén County”,
which takes place on June 17th 2021, starting at 15.00
(the programme enclosed)!
We kindly ask you to register and send email to china1@uni-miskolc.hu till June 16th. After registration
further information and technical details are going to be sent. We are at your disposal, feel free to ask
your questions (contacts / telephone: 0036-46-565-145, website: http://konfuciusz.uni-miskolc.hu).
We look forward to welcoming you at our online event!
With kind regards,
Dr. Dániel Kuttor

Prof. Jie Liu
co-directors

Miskolc, June 7th 2021
Annex:
o the programme of the event (HUN-ENG).
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