V Liberci 26. listopadu 2013

Tisková zpráva
Japonská komora podává pomocnou ruku

O myšlence navázat partnerství mezi Libercem a japonským městem Ueda City, o pomoci místním
podnikatelům na atraktivním japonském trhu a o zkušenostech ve výzkumu nanotechnologií,
o tom všem jednali ve středu 27. listopadu na liberecké radnici Kaz Nomoto, prezident a generální
ředitel dceřiné společnosti firmy Elmarco v Japonsku a Jiří Šolc, ekonomický náměstek liberecké
primátorky. Návštěvu doprovodil Miloslav Masopust, jednatel liberecké společnosti Elmarco.
Kaz Nomoto současně vystupuje jako zástupce japonské obchodní komory pro Českou republiku,
která nově vznikne v lednu příštího roku. Nastínil možnosti spolupráce mezi komorou a podnikateli
z Liberce a zdůraznil zájem obchodní komory o uplatnění českých firem na japonském trhu. Věří, že
vzájemná spolupráce může přinést nové obchodní a investiční příležitosti.
Jako příklad uvedl společnost Elmarco, která je světovým výrobcem strojů pro výrobu nanovláken.
O spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu projevila zájem také Technická univerzita v Liberci, která
již navázala kontakt s univerzitou v Ueda City.
„Je to zajímavá, unikátní příležitost. Pro tuzemskou společnost je založení zahraniční pobočky
nákladné a mnohdy velmi administrativně složité. Samotnou kapitolou jsou jazykové bariéry,
rozdílnost kultur a tamní pracovní právo. Proto si nesmírně vážím podané ruky směrem k liberecké
podnikatelské veřejnosti,“ řekl náměstek primátorky Jiří Šolc.
Obchodní komora by pomohla při zjištění místních podmínek, při pronájmu prostor pro zřízení
pobočky a při náboru pracovníků. Současně by obchodní komora mohla být partnerem pro jednání s
místními úřady. „Na funkčním propojení libereckých společností je možné vystavět intenzivnější
kontakty veřejné správy,“ dodal Jiří Šolc.
Pro více informací mohou zájemci kontaktovat náměstka Jiřího Šolce (e-mail:
solc.jiri@magistrat.liberec.cz, tel.: +420 485 243 131) nebo sekretariát (Jana Krebsová, tel.: +420 485
243 132).
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