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Delegácia z Hong Kongu zažila stredovekú večeru na hrade 

 

V dňoch 2.-6. októbra 2015 sa uskutočnila obchodná misia zástupcov 20 firiem 

z Hong Kongu, pôsobiacich v rôznych segmentoch trhu, vo vybraných štátoch strednej 

Európy. Po návšteve Poľska delegácia zavítala aj na Slovensko, konkrétne do Bratislavy 

a Trenčína.  

 

Pracovnú cestu hongkonských podnikateľov organizovala Hongkonská rada pre 

rozvoj obchodu (HKTDC) a jej regionálne zastúpenie v Prahe, Slovensko-čínska obchodná 

komora a Slovenská obchodná a priemyselná komora. Časť programu, ktorý prebiehal 

v Trenčíne, zabezpečila krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región.  

 

„ Vzhľadom na krátku, len niekoľko hodinovú, zastávku v Trenčíne, sme zahraničným 

hosťom chceli poskytnúť neobyčajný zážitok. Na Trenčianskom hrade si pozreli Ľudovítov 

palác a Matúšovu vežu. Najviac ich však zaujala dobová večera v stredovekom štýle, na ktorej 

spoznali typické stolovanie a jedlá,“ povedala Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka KOCR 

Trenčín región. 

 

Delegáciu hongkonských firiem viedla výkonná riaditeľka Hongkonskej rady pre 

rozvoj obchodu (HKTDC), pani Margaret Fong a Honorárny konzul Slovenskej 

republiky v Hongkongu, J.E. pán Willy Lin. Záujmy Slovenskej republiky zastupovala 

generálna riaditeľka Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR, Ivana Magátová, ktorá zahraničným hosťom predstavila Slovensko z hľadiska 

turistického potenciálu. 

 

„Som veľmi rád, že sme pracovný program oživili takýmto zážitkom na hrade. 

Ďakujem všetkým, ktorý program zostavili. Som presvedčený, že spolupráca v oblasti 

cestovného ruchu medzi Slovenskom a Hong Kongom sa bude aj vďaka tejto návšteve 

prehlbovať,“ zhodnotil návštevu Trenčianskeho kraja honorárny konzul Willy Lin. 

 

Program hongkonskej delegácie pokračoval nasledujúci deň v Bratislave, kde za účasti 

zástupcov MDVRR SR a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory prebiehali obchodné 

stretnutia a B2B rokovania.  
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