Magyar-Francia
Kereskedelmi és Iparkamara
Kereskedelmi osztálya
A francia Team France Export magyarországi képviselője
A francia kereskedelmi kamarák nemzetközi hálózatának tagja

„Már több mint 10 éve azon dolgozom, hogy munkámmal hozzájáruljak a magyar - francia kereskedelmi
kapcsolatok elősegítéséhez.
Ez idő alatt több mint 350 kereskedelmi projektet valósítottam meg francia és magyar cégek számára.
Olyan kereskedelem- fejlesztő szolgáltatásokat nyújtottam, mint például: piackutatások, üzleti
partnerek felkutatása, cégalapítás, B2B találkozó, konferenciák és céglátogatások szervezése. Mint a
Team France Export csoport tagja, jelenleg az Egészségügy & Életmód és a Technológia &
Szolgáltatások ágazat felelőse vagyok.
Mindig arra törekszem, hogy ügyfeleim igényeihez a leginkább illő szolgáltatást nyújtsam, amellyel
egyszerűbbé, hatékonyabbá és gyorsabbá tudom tenni számukra kereskedelmi projektjük
megvalósítását.

Mme Edina GYULAI-KERTESI
Kereskedelmi menedzser
edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org
Tél : 0036 30 184 22 87

2019-ben az a célom, hogy minél jobban megismertessem a francia cégekkel a magyar piacon lévő
üzleti lehetőségeket, és hozzájáruljak ahhoz, hogy újabb sikeres kereskedelmi kapcsolatok jöjjenek létre
magyar és francia vállalatok között.”

Tanulmányok, képzések:
• MBA Képzés – Pannon Egyetem
• Mesterképzés – Vállalatok nemzeközi kapcsolatai - Université Catholique de l’Ouest (Franciaország)
• Közgazdasági diploma – Budapesti Gazdasági Egyetem
Beszélt nyelvek: magyar, francia, angol, olasz

„2018 júniusában csatlakoztam az MFKI kereskedelmi csapatához, amióta hihetetlenül sok, érdekesebbnél
érdekesebb feladatkörök megvalósítására nyílt lehetőségem: üzleti partnerkeresések, piackutatások, jogszabályi
hátterek feltérképezése, rendezvények, üzleti találkozók leszervezése és lebonyolítása magyar, angol és francia
nyelven, vállalatlátogatások, konferenciák diákoknak… akár a végtelenségig is sorolhatnám.

2019 januárja óta, kamarai kereskedelmi munkatársként, a következő területek tartoznak hozzám:
beszállítópartnerek felkutatása a magyar piacon, disztribútorok felkutatása a francia piacon, vállalatlátogatás
és konferenciaszervezés, jogszabályok, engedélyezési folyamatok, illetve áfával kapcsolatban felmerülő
kérdések tanulmányozása.
Amióta a Team France Export tagjává váltam, én dolgozom az „IPAR ÉS KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK”
ágazathoz tartozó üzleti partnerkeresési projekteken.

Mme Ágnes MÉSZÁROS

Imádok minden felmerülő projekt hátterének részletekbe menően utánajárni, hogy ezt követően csapatommal
olyan ajánlatot tudjunk tenni, amely rámutat arra, hogy mennyire fontos számunkra a megbízhatóság, az
őszinteség, és az ügyfelek számára nyújtott minőségi, önzetlen és hosszútávú megoldás.

Kereskedelmi munkatárs
agnes.meszaros@ccifrance-hongrie.org
Tél : 0036 30 982 60 85

Idén elsődleges célom a megújuló energiák területének mélyrehatóbb ismerete lesz. Mivel egyre több új piaci rés
rajzolódik ki hazánkban e területen, szeretnék mindent megtenni, hogy ezeket a piaci réseket minél jobban
megismerjék nemzetközi szinten.”

Tanulmányok, képzések:
• Lille-i Politikatudományi intézet– Európai Unió szakirány
• Szegedi Tudományegyetem - Nemzetközi tanulmányok francia nyelvű mesterképzés – Európai Unió szakirány
• Szegedi Tudományegyetem - Francia nyelvű projektmenedzsment képzés
Beszélt nyelvek: magyar, francia, angol, olasz

Közel 17 éve foglalkozom francia vállalatok export törekvéseiknek a támogatásával, ezen belül üzleti
partnerek felkutatásával, B2B találkozók és rendezvények szervezésével, piaci tanulmányok készítésével.
Az MFKI kereskedelmi csapatához 2021 februárjában csatlakoztam, ahol egy számomra új szolgáltatás
felfedezésére nyílt lehetőségem, immár magyar vállalatok export projektjeiben is közreműködhetek.
Első szakmai tapasztalataimat a Francia Nagykövetség Gazdasági osztályán szereztem gazdasági
tanulmányok és elemzések készítésével. Az ezt követő években a magyarországi Business France
kirendeltség export tanácsadójaként a francia vállalatok szolgálatában tevékenykedtem 2019 júliusáig.
Ebben az időszakban két gazdasági ágazat, az Egészségügy & Életmód és a Technológia &
Szolgáltatások területein belüli projektekért feleltem.
Az MFKI kereskedelmi csapatán belül egy új szakmai kihívás előtt állok az Agrár ágazathoz tartozó
kereskedelmi projektek felelőseként. Meggyőződésem, hogy ez a terület rengeteg lehetőséget rejt
magában a francia vállalatok számára és sikeres magyar-francia együttműködések jöhetnek létre a
keretein belül.

BUDAI Noémi
Kereskedelmi projektfelelős
noemi.budai@ccifrance-hongrie.org
Tel.: +36 30 670 60 43

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az MFKI csapatához tartozhatok, ahol új szakmai távlatok nyíltak
meg előttem, melyekben a munkám iránti elkötelezettségem és a francia kultúra iránti szeretetem
egyaránt megnyilvánulhat.

Tanulmányok, képzések:
• Francia nyelv és irodalom szakos tanár – Debreceni Egyetem
• Gazdasági és jogi kommunikáció képzés – Debreceni Egyetem
Beszélt nyelvek: magyar, francia, román, angol

