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TAITRONICS 

Státní pobídka Tchaj-wanu 

Je nám potěšením nabídnout Vám tuto pobídku k účasti na mezinárodním veletrhu TAITRONICS, který se 

koná 11. - 14. října 2017 na Tchaj-wanu. Tchajwanská státní agentura TAITRA nabízí pobídku pro malé a 

střední podniky ze zemí, kde má Tchaj-wan své zastoupení (včetně ČR), ve formě několika typů dotací dle 

kvalifikace společností. 

Pravidla dotace/pobídky pro zahraniční návštěvníky 

Návštěvník 
Kvalifikace 

Roční obrat během posledních 3 let 
Pobídka 

Buyer(1) 

Společnost, která v kterémkoli z 
posledních 3 roků dosáhla obratu min. 

30 milionů USD v oblasti příbuzné 
oborům reprezentovaným na 

veletrhu.  

Návštěvník se musí zúčastnit jednání 
o zakázkách (Procurement meetings). 

1x zpáteční letenka v ekonomické třídě (min. 

2 dny pobytu musí být v průběhu veletrhu) 

Hotelové ubytování s maximální dotací ve 

výši NTD 15 000 (vč. daně), která může být 

použita na hotel. ubytování + dopravu z/na 

letiště (max. 4 noci v období 10. - 14. října 

2017 včetně). 

Buyer(2) 

Společnost, která v kterémkoli z 
posledních 3 roků dosáhla obratu min. 

5 milionů USD v oblasti příbuzné 
oborům reprezentovaným na 

veletrhu.  

Návštěvník se musí zúčastnit jednání 
o zakázkách (Procurement meetings). 

1x zpáteční letenka v ekonomické třídě (min. 

2 dny pobytu musí být v průběhu veletrhu) 

Buyer(3) 

Společnost, která v kterémkoli z 
posledních 3 roků dosáhla obratu        

min. 300 000 USD v oblasti příbuzné 
oborům reprezentovaným na 

veletrhu. 

Hotelové ubytování s maximální dotací ve 

výši NTD 15 000 (vč. daně), která může být 

použita na hotel. ubytování + dopravu z/na 

letiště (max. 4 noci v období 10. - 14. října 

2017 včetně). 

Poznámky: 

1. Každý kupující (společnost) může využít pouze jedné pobídky uvedené výše a též pouze jedné 

pobídky od státní agentury TAITRA během jednoho roku. 

2. Státní pobídka je určena jen kupujícím ze zahraničí, nikoli vystavovatelům. 
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Jak se přihlásit 

1. Vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete ji naší kanceláři prostřednictvím e-mailu či poštou do 11.9.  

2. Více informací o veletrhu získáte na webové stránce: 

http://www.taitronics.tw/      

3. V případě, že bude Vaše přihláška úspěšná, naše zastupitelství Vám výsledek výběrového řízení 

oznámí co nejdříve. 

Kontaktní informace 

Ekonomická divize  

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) 

Evropská 33c, 160 00 Praha 6 

Tel. 233 322 415, e-mail: ecoasist1@teco.cz, ecoasist2@teco.cz 
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