Hrvatski gospodarski savez // Mediji

Obavijest medijima
Frankfurt na Majni, 01.03.2016.

Godišnji prijam Hrvatskog gospodarskog saveza 26.02.2015.
Ovogodišnji prijem Hrvatskog gospodarskog saveza u Njemačkoj bio je pod osobitom „zvijezdom“. Više
od 150 gostiju iz diplomacije, politike i gospodarstva se ovaj petak, 26. veljače 2016. god., okupilo u
Industrijskoj i trgovinskoj komori Frankfurt (IHK).
Među gostima su između ostalog bili i zastupnik u njemačkom Bundestagu Josip Juratović, Christiane
Loizides (gospodarsko-politička govornica CDU frakcije Frankfurt), Anita Akmadža (Hrvatsko-europsko
kulturno društvo i kandidatkinja za Gradsko vijeće Frankfurta), Romeo Draghicchio (direktor
predstavništva Hrvatske turističke zajednice), Edmund Ludigs (voditelj sektora za dodjelu dozvola za
rad Savezne agencije za rad, ZAV, Bonn), Michael König (direktor Deutsche Börse Commodites GmbH),
Ivan Sablić (vice konzul Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Stuttgartu), dr. Elfi Schreiber
(voditeljica sektora Germany Trade & Invest GmbH EU/EFTA) i mnogi drugi.
Godišnji prijem je otvorila klapa „Ferali“ s pjesmom „Croatio iz duše te ljubim“.
Kroz program je vodio predsjednik Hrvatskog gospodarskog saveza u Njemačkoj Mario Šušak, koji je na
početku srdačno pozdravio članove i goste godišnjeg prijema.
"U okviru našeg godišnjeg prijema okupili smo zanimljive osobe i predstavnike iz gospodarstva, politike
i diplomacije. Naš cilj je da svake godine proširimo mrežu kontakata kako bismo unaprijedili poslovne
odnose između njemačkog i hrvatskog gospodarstva. Nakon što smo potpisali ugovor o suradnji s
Hrvatskom gospodarskom komorom, nedavno smo potpisali sporazum s udrugom Hrvatski izvoznici.
Time želimo i ukazati na to da ne obrađujemo samo individualne upite poduzeća, već u širem smislu
vodimo brigu o ekonomsko-društvenim pitanjima povezanog europskog gospodarskog prostora. Našim
izgrađenim i etabliranim strukturama, našom širokom i funkcionalnom mrežom za mnoga smo
poduzeća postali pouzdani izvor informacija, pokretač i ponekad „otvarač vrata“ za nove poslovne
odnose na njemačko-hrvatskom gospodarskom prostoru. No za sve vrijedi sljedeće: to sve je bilo i
moguće je samo uz Vašu podršku, uz pomoć članova Hrvatskog gospodarskog saveza koji predstavljaju
temelj svih poslova našeg Gospodarskog saveza“, rekao je Mario Šušak.
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Govornici večeri su bili Ranko Vilović (veleposlanik Republike Hrvatske u Njemačkoj), dr. Jürgen
Ratzinger (direktor sektora International Industrijske i trgovinske komore (IHK) Frankfurt) te Uwe
Becker (gradski rizničar grada Frankfurt na Majni).
Veleposlanik, Ranko Vilović, se u svom uvodnom govoru osvrnuo na proteklu godinu i izglede u
aktualnoj godini.
"Kao veleposlanstvo rado podržavamo rad Hrvatskog gospodarskog saveza u Njemačkoj. Ovaj godišnji
prijem ne odražava samo njemačko-hrvatsko prijateljstvo. Mnogo više inicira eru nove dobre
gospodarske suradnje obaju zemalja i dobar je indikator za predstojeći posjet novog hrvatskog
premijera, Tihomira Oreškovića.“
Direktor sektora International Industrijske i trgovinske komore Frankfurt na Majni, dr. Jürgen Ratzinger,
ukazao je na dobru suradnju s KWVD-om. „Hrvatski gospodarski savez od 2007. god. ima sjedište u
gradu Frankfurt na Majni. Njegov cilj je olakšati poduzećima ulazak na tržište na njemačko-hrvatskom
gospodarskom prostoru, te rast i otvaranje radnih mjesta. Hrvatski gospodarski savez nudi aktivno
savjetovanje tvrtki i prati strategije nastanjivanja prema klasterima. Kao savjetodavno i uslužno mjesto
za poduzeća, investitore i one koji osnivaju poduzeća Hrvatski gospodarski savez pruža podršku kod
potrebnih koraka do otvaranja posla na njemačko-hrvatskom gospodarskom prostoru. Neovisno o
veličini poduzeća i branši Hrvatski gospodarski savez nudi brzi pristup informacijama, institucijama i
kontaktima i pomaže kod otvaranja tržišta bez prepreka“, izlaže dr. Ratzinger.
Jedno od glavnih obilježja Hrvatskog gospodarskog saveza je podrška poduzećima u razvoju i
zapošljavanju za radna i naučnička mjesta. To je prije svega slučaj u području učeničkih praksi.
Uwe Becker, gradski rizničar u Frankfurtu je rekao da Hrvati spadaju u skupinu migranata koja se vrlo
dobro integrirala u Frankfurtu i u Njemačkoj. Također je naglasio da na području IHK-a Frankfurt radi
oko 900 poduzeća hrvatskog podrijetla.
Hrvatski gospodarski savez najrazličitijim akcijama poput hrvatskih gospodarskih dana, informativnih
događanja o kontingentima bude između ostalog zanimanje hrvatskih tvrtki za gospodarsko područje
Frankfurt-Rajna-Majna. Stoga nije slučajno da se od cca. 250 tvrtki koje rade na ugovor o djelu
(kontingentske tvrtke) u Njemačkoj, njih cca. 150 smjestilo u Hessenu. Od toga samo cca. 80 u
Frankfurtu.
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Gradski rizničar je govorio o učeničkoj praksi Hrvatskog gospodarskog saveza koju je spomenuo dr.
Ratzinger. 2015. god. je ukupno 200 naučnika iz Hrvatske, 80 nastavnika i 35 studenata dobilo ponudu
za mogućnost obavljanja prakse u Njemačkoj. To je moguće samo dobrim umrežavanjem, kaže Uwe
Becker.

Nakon govora gospodina Beckera dodijeljena je nagrada za priznanje za angažman u njemačkohrvatskim odnosima Hrvatskog gospodarskog saveza.
Laudaciju i predaju nagrade je preuzeo Markus Frank (decernent za gospodarstvo grada Frankfurt).
Priznanje je zlatnik iskovan u Hrvatskoj koji predstavlja most kao simbol suradnje i angažmana u
njemačko-hrvatskim gospodarskim odnosima.
Priznanje se dodjeljuje već četvrti puta. Biralo se kao i uvijek između mnogih poduzeća iz Njemačke i
Hrvatske.

Prošlogodišnji nositelj priznanja je tvrtka AD Plastik (Split/hrvatska) te tvrtka König Metall (Baden
Württemberg). Hrvatski gospodarski savez je i ove godine imao težak izbor.
Važni su bili faktori kao angažman i u društvenim njemačko-hrvatskim projektima, broj zaposlenika,
promet na njemačko-hrvatskom gospodarskom prostoru itd.

Ovogodišnje priznanje je dodijeljeno tvrtki Bemes Industrie Services GmbH.

Težište poslovanja tvrtke Bemes Industrie Services GmbH su industrijske montaže i izgradnja cjevovoda
te koordinacijski radovi, kalkulacija i savjetovanje na velikim projektima.
Tvrtka od 2009. god. ima svoje sjedište u Frankfurtu na Majni i u suradnji sa svojim hrvatskim
partnerskim poduzećima u Njemačkoj, Austriji i Finskoj zapošljava više od 160 zaposlenika.
Svi predradnici i velik dio zaposlenika iz Hrvatske govore njemački jezik.
Referentni projekti su npr. Merck (Darmstadt), elektrana München, BHR izgradnja cjevovoda, J. Christof
(Graz/Austrija), Binder izgradnja industrijskog postrojenja (Wallern/Austrija), Paulaner München…i
mnogi drugi.
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„Poduzeća poput tvrtke Bemes Industrie Services Hrvatski gospodarski savez vidi kao „graditelja
mostova njemačko-hrvatskih gospodarskih odnosa. Know how hrvatskih zaposlenika je na svjetskom
nivou. To se može postići samo stalnim stručnim usavršavanjem i doškolovanjem te certificiranjima“,
navodi Markus Frank.

Nagradu je primio direktor Miroslav Benčina.

U nastavku su gosti imali mogućnost razgovora do kasno u noć uz hrvatsko vino i hrvatske specijalitete.
Slike prijama možete slobodno koristi:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1041428365937048.1073741888.391286897617868&type=3

Kontakt za medije
Mario Šušak // direktor // m.susak@kwvd.de // 069 – 367 079 40

O Hrvatskom gospodarskom savezu:
Hrvatski gospodarski savez (KWVD) osnovan je 2007. godine i ima sjedište u Frankfurtu na Majni. Cilj Hrvatskog
gospodarskog saveza je poduzećima na njemačko-hrvatskom gospodarskom prostoru olakšati ulazak na tržište te uspostaviti
rast i radna mjesta. Savez pruža aktivno savjetovanje tvrtkama i prati klasterske strategije nastanjivanja. Kao savjetodavno i
uslužno mjesto za poduzeća, investitore i privatne poduzetnike podupire tvrtke pri uspješnim koracima do pokretanja
poslovanja na njemačko-hrvatskom gospodarskom prostoru, Neovisno o veličini poduzeća i branši Savez pruža pristup
informacijama, institucijama i kontaktima te osigurava tvrtkama nesmetan ulazak na tržište.

Hrvatski gospodarski savez
Brönnerstraße 17
60313 Frankfurt na Majni
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