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A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) 
kiemelten kezeli a papír-, nyomda- és  
csomagolóipar területét. Egyszerre segíti 
a területen dolgozó társaságokat cégre 
szabott, egyedi tanácsadással, külföldi 
partnerkereséssel, piaci információszol-
gáltatással, a külföldi szakkiállításokon/
multiszektoriális rendezvényeken, vala-
mint üzletember-találkozókon, szakmai 
konferenciákon, workshopokon való  
részvétel lehetőségével, továbbá képzé-
sekkel, illetve pályázati és közbeszerzési 
tenderfigyeléssel.

A hazai kis- és középvállalkozások külgazdasági 
tevékenységének támogatása az egyik legfonto-
sabb feladata a HITA-nak, amely a kormány kül-
gazdasági stratégiája egyik kiemelt pontjának 
megvalósítását segíti a gyakorlatban. A Minisz-
terelnökség irányítása alatt működő, közpon-
ti szervként dolgozó hivatal nemzeti és európai 
uniós források felhasználásával látja el feladatait, 
a szervezet Üzletfejlesztési Főosztálya ágazati fel-
osztás szerint kezeli a felmerülő vállalati igénye-
ket a magyar kis- és közepes vállalkozások export-
céljainak megvalósítása érdekében.

A HITA életében kiemelt szerepet kap a külföl-
di szakkiállításokon való részvétel, ahol a hiva-
tal standot biztosít, hogy azon a magyar cégek 
az egyéni megjelenésnél jóval kedvezőbb konst-
rukció keretében, állami támogatással vehesse-
nek részt. Az elmúlt három évben összesen több 
mint 35 vállalat kapott lehetőséget a bemutat-
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kozásra a nürnbergi Fachpack kiállítástól, a bé-
csi Verpackung Europa vásáron keresztül a világ 
legnagyobb csomagolóipari szakkiállításáig – a 
düsseldorfi Interpackig. Ezenkívül további le-
hetőségek adódnak Belgiumban, Franciaország-
ban, illetve a környező országokban – pl. Auszt-
riában, Ukrajnában vagy Romániában – hasonló 
részvételre. 2015-ben pedig olyan újabb célor-
szágok csatlakoznak ehhez a listához, mint pl. 
Oroszország.

Ezenkívül cégre szabott nemzetközi üzletem-
ber-találkozókat is szervez a hivatal: az adott ma-
gyar vállalkozások tevékenysége, termékei iránt 
érdeklődő külföldi cégeket meghívják egy hely-
színre, ahol egyetlen nap alatt is rengeteg tárgya-
lásra és kapcsolatfelvételre kerülhet sor.

Szakmai kiállítások 2015–2016

pharmpack párizs 2015. február 11–12.

rosupack Moszkva 2015. június

fachpack nürnberg 2015. szeptember 29.–október 1.

labelexpo europe Brüsszel 2015. szeptember 

Verpackung austria Bécs 2015. szeptember 29.–október 2.

drupa düsseldorf 2016. május 31.–június 10.
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részvételre, megfelelőségi-tanúsítási eljárás meg-
szerzésére, külföldi iroda bérleti díjára vagy sa-
ját prezentáció/workshop/árubemutató megtar-
tására.

A HITA tagja az EU egyetlen és a világ legna-
gyobb vállalkozásfejlesztési hálózatának, az En-
terprise Europe Networknek (www.enterprise 
 europe.hu), így uniós támogatással is nyújt vál-
lalkozásfejlesztési és innovációs szolgáltatást a 
hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.  
A nemzetközi együttműködési platform egye-
dülálló földrajzi lefedettséggel és tevékenysé-
gi körrel fog össze közel 600 üzletfejlesztési és 
innovációs szervezetet az EU tagállamaiban és 
azon túl (pl. USA, Kína, Marokkó, Oroszország 
stb.), összesen 54 országban, s célja a KKV-k kül-
piacra jutásának segítése, nemzetközi üzleti 
kapcsolataik bővítése, innovatív technológiák 
hasznosításának elősegítése, valamint a vál-
lalkozások EU-s kutatás-fejlesztési pályázatai-
ba történő bevonásának támogatása. A KKV-k 
mellett kezdő vállalkozók, vállalkozni kívánó 
fiatalok, egyetemek, valamint klaszterek is ügy-
felei a HITA- nak.

Kiváló példa erre a szeptemberben Berlinben 
– a Nyomda- és Papíripari Szövetséggel együtt-
működésben – megrendezésre kerülő „Hunga-
rian Print Show”, melynek keretében tíz magyar 
nyomda- és csomagolóipari vállalkozás mutat-
kozhat be a potenciális német szakmai partne-
reknek.

Nagy segítséget nyújthat továbbá a külföldi 
irányba induló cégeknek a HITA és a Nemzet-
gazdasági Minisztérium szakmai irányítása alatt 
működő külgazdasági szakdiplomata hálózat is. 
A világ 49 országában, mintegy 63 munkatárs 
feladata a magyar, illetve az adott ország kétolda-
lú gazdasági és üzleti kapcsolatának fejlesztése.

A szervezet évente ír ki kereskedelemfejlesztési 
pályázatot a különféle külpiaci projektek megva-
lósítására, amelynek keretében kiemelten támo-
gatja azokat a magyar mikro, kis- és középvállal-
kozásokat, amelyek magas magyar hozzáadott 
értéket jelentő termékeket és szolgáltatásokat 
állítanak elő. A cél a KKV-k magyar exportban 
meglévő jelenlegi  alacsony részarányának nö-
velése. A pályázók több jogcímen nyerhetnek 
el támogatást, például külföldi kiállításon való 
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A különlegességre és szenvedélyre törekvés ösztönzi folyamatosan a Fedri-
goni céget, hogy kivételeset ajánljon: papírokat a legmagasabb színvonalon.

Az olasz finompapír gyártó Fedrigoni cég egyaránt meggyőzte a dizáj-
nereket, nyomdászokat, feldolgozókat. Egyedülálló, több mint 3000-féle 
papírból álló választék: natúr- és finompapírok, dizájn-papírok, különle-
ges papírok digitális nyomtatásra (HP garanciával), fogyasztói papírok, 
arculati papírok és borítékok, öntapadó papírok és mázolt kartonok.

A Fedrigoni cég optimális rugalmasságot kínál, a gyártással való köz-
vetlen kapcsolatot, rövid szállítási időt, helyi hozzáértő kapcsolattartót, 
ingyenes mintaküldést, ezzel megbízhatóságot és szakértelmet képvisel.

www.fedrigoni.hu
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