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zahraniční zastoupení MPO ČR v Chengdu připravuje prezentaci českých 

společností v oblasti leteckého průmyslu za účelem nalezení nových obchodních 

příležitostí na dynamickém a rychle se rozvíjejícím čínském trhu. 

 

Místo konání: Chengdu, Sichuan, Čína 

 

Web: http://www.eu-china.org.cn/en/       

   

 SEMINÁŘ 

v oblastech  

 leteckého průmyslu  

Proč jsme vybrali tento veletrh pro organizaci semináře? 

 Český letecký seminář je organizován jako součást podnikatelského a technologického veletrhu EU-

Čína/ EU-China Business & Technology Cooperation Fair (http://www.eu-china.org.cn/en/),  

 jedná se o jeden z nejprestižnějších, centrální a lokální vládou podporovaných veletrhů v západní Číně,  

 veletrh reprezentuje významnou platformu pro spolupráci mezi Evropskou unií a Čínou s celkovou 

účastí mnoha firem, univerzit, státních subjektů a výzkumných institucí,  

 organizátorem veletrhu je organizace European Union Project Innovation Center (EUPIC) 

(www.eupic.org.cn/) / Enterprise Europe Network (EEN) West China (www.een-west.net/en/) za 

podpory ekonomických oddělení lokální vlády a dalších institucí, 

 Český letecký seminář je organizován jako reakce na postupné otevírání čínského vzdušného 

prostoru, razantní zvyšovaní koupěschopné poptávky na čínském trhu a zájem o spolupráci se 

zahraničními subjekty,  

 vedle potenciálu soukromého/ sportovního létaní, otevření vzdušného prostoru netrpělivě očekávají 

korporátní klienti z různých odvětví, záchranných či asistenčních služeb anebo letecké turistiky, 

 seminář je vnímán jako událost, na které můžou být prezentovány společnosti širokého spektra oborů 

v leteckém průmyslu, a jedná se o jedinečnou příležitost prezentace na nejdynamičtěji se rozvíjejícím 

trhu v oblasti leteckého průmyslu. 

 

http://www.eu-china.org.cn/en/
http://www.eu-china.org.cn/en/
http://www.eupic.org.cn/
http://www.een-west.net/en/
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Organizace Semináře / B2B  

 pokrytí širokého spektra oborů v leteckém průmyslu,  

 organizace semináře představující český letecký průmysl + organizace vlastních B2B jednání, 

 realizace B2B jednání dle předem specifikovaných požadavků a zaměření českých subjektů, 

 zahájení příprav na B2B - minimálně 3 měsíce před akcí, pro zjištění účasti čínských subjektů, 

 pokrytí Sichuan, Chongqing, Shaanxi, Yunnan a další oblasti.  

 

 CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM  

Připravili jsme účast s doprovodnými asistenčními službami: 

 

      Český letecký seminář / Organizace B2B jednání 
 

 organizace semináře 

 organizace B2B  

 vyhledání čínských subjektů, dle zadaní českých subjektů 

 oslovení vybraných čínských subjektů + předání materiálů v čínštině  

 ověření zájmu o spolupráci v čínštině + zpětná vazba 

 pozvání čínských subjektů na Český letecký seminář 

 pozvání lokálních medií na Český letecký seminář 

 pozvání čínských subjektů na B2B jednání  

 zajištění překladu (angličtina/ čínština) na B2B jednáních 

 
      V organizaci/ celkovém poplatku je také dále zahrnuto  
 

 registrační poplatek/ jedna osoba/ český subjekt v leteckém průmyslu  

 vyzvednutí a odvoz na letiště Chengdu Shuangliu International Airport (v předem určených termínech/ 

intervalech) 

 doprava po městě (mezi hotelem, místem semináře/B2B či dalšími aktivitami) 

 účast na slavnostním zahájení veletrhu 

 účast na fórech/ tematických setkáních v rámci veletrhu 

 účast na vzdělávacím semináři „Doing Business in China“ v rámci veletrhu  

 obchodní obědy - po dobu trvání veletrhu/ Českého leteckého semináře 

 gala večeře - po dobu trvání veletrhu/ Českého leteckého semináře  

 ubytování ve 4 hvězdičkovém hotelu pro jednu osobu/ český subjekt v leteckém průmyslu/ po dobu 

trvání veletrhu/ Českého leteckého semináře. 
 

 

  Cena:   CZK 15.000,- + DPH 
 

(Nabídka je pro jednu osobu/ český subjekt. Poplatek CZK 3000,- + DPH za každou další osobu/ bez ubytování zdarma.)   



  
   Č E S K Á  A G E N T U R A  N A  P O D P O R U  O B C H O D U  

 

 

Vás zve k účasti na  
 

     Český letecký seminář  
                        EU-China Business & Technology Cooperation Fair VIII 
 

                                                                              21. - 23. říjen 2013   

    
 

 CÍL PREZENTACE 

  získání exportních příležitostí do teritoria západní Číny 

 vstup českých firem na nový trh anebo rozšíření dosavadních kontaktů v teritoriu  

  příležitost k osobnímu jednání s pozvanými čínskými subjekty a dalšími návštěvníky veletrhu  

 optimalizace nákladů spojených s prezentací produktů/ služeb českých subjektů na semináři  

 MATERIÁLY  

  stručné představení společnosti + produkty/ služby 

  stručné představení záměrů na západočínském trhu - model obchodní spolupráce  

  stručné představení cílové skupiny/ profil potenciálního obchodního partnera 

 zahraniční reference 

 (materiály pouze v čínštině, angličtina je nedostačující) 
 

 Zasílejte elektronicky na ladislav.graner@czechtrade.cz  

 PODMÍNKY ÚČASTI 

 včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky e-mailem/ faxem - nejpozději do 30. 6. 2013 

 uhrazení účastnického poplatku - nejpozději do 30. 6. 2013 

 včasné doručení požadovaných materiálů  

 důležité - termín 30. 6. 2013 byl stanoven za účelem dostatečného, alespoň 3-měsíčního, časového 

prostoru pro vyhledávání/ oslovování/ pozvání čínských subjektů na seminář a B2B.   

Pokud Vás výše uvedená nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Ing. Jiřího Rejla z centrály 
CzechTrade, který s Vámi na základě výše uvedené nabídky Vaši účast zformalizuje.  
 
Ing. Jiří Rejl  
CzechTrade  
Dittrichova 21, 128 01, Praha 2  
Tel: +420 224 907 598  
Mob: +420 725 859 532  
Fax: +420 224 913 800  
Email: jiri.rejl@czechtrade.cz 

 

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte e-mailem nejpozději do 30. 6. 2013. 

mailto:ladislav.graner@czechtrade.cz
mailto:jiri.rejl@czechtrade.cz
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Závazná přihláška 

Název firmy  

IČ, DIČ  

Ulice, číslo popisné  

Město  

PSČ  

Kontaktní osoba / funkce  

Telefon  

Mobil  

Fax  

E-mail  

Internetová stránka  

Hlavní činnost firmy  

Výrobky / služby k nabídnutí pro 
čínský trh 

 

Roční obrat – 2012  

% podíl exportu na obratu – 2012  

Počet zaměstnanců – 2012  

 

Prosím označte Vámi vybrané služby. 

 1. Osobní účast na semináři:  15.000,- Kč + DPH 
 

Místo, datum  .................................................  Podpis  ...................................................................  

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:  

 
 
Ing. Jiří Rejl 
CzechTrade 
Dittrichova 21, 
128 01 Praha 2 
Tel: +420 224 907 598  
Mob: +420 725 859 532  
Fax: +420 224 913 800 
Email: jiri.rejl@czechtrade.cz  

  
 
 

 

Upozornění: Znění Obchodních podmínek je dostupné v sídle agentury CzechTrade a je umístěno na http://www.czechtrade.cz/sluzby/obchodni-podminky/. 
Zasláním závazné přihlášky vyjadřuje Klient svůj souhlas s Obchodními podmínkami CzechTrade, podle kterých se bude řídit z nabídky vzešlý vztah mezi 
CzechTrade a Klientem. Klient podpisem a zasláním závazné přihlášky bere na vědomí, že v případě odstoupení od účasti v době, kdy již byly účelně vynaloženy 
náklady na jeho účast, bude povinen tyto náklady CzechTrade uhradit v plné výši (např. zápis do katalogu, vybavení stánku). 

Ladislav Graner 
CzechTrade Chengdu – Representative Office  
11/D City Tower, No. 86,  
Section One South Peoples Road  
Chengdu Čína, 610016 
Tel: +86  28 86 202 606  
Fax: + 86 28 86 202 609  
Email: ladislav.graner@czechtrade.cz  

 

mailto:jiri.rejl@czechtrade.cz
https://posta.czechtrade.cz/owa/redir.aspx?C=430ce95c0b9a4cb38e1bb8a61ab985b1&URL=http%3a%2f%2fwww.czechtrade.cz%2fsluzby%2fobchodni-podminky%2f
mailto:ladislav.graner@czechtrade.cz

