
 

POZVÁNKA  

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
Vás z pověření Senátu Parlamentu ČR 

srdečně zve k účasti 

V  PODNIKATELSKÉ  MIS I  DOPROVÁZEJÍC Í  PŘEDSEDU SENÁTU PARLAMENTU ČR   

BĚHEM  OFICIÁLNÍ  NÁVŠTĚV Y ALBÁNIE  

20. – 22. ÚNORA 2018 
 
 
Cesta předsedy Senátu, pana Milana Štěcha, je vhodná pro firmy aktivní v těchto sektorech průmyslu:  
 

 energetika  –  plynárenství, rozvoj obnovitelných zdrojů energie zejména solární energetika 

 infrastruktura a dopravní průmysl – železniční infrastruktura a modernizace lokomotiv, letištní výstavba 

 geologie a těžba surovin 

 zpracovatelský a spotřební průmysl – zejména textilní a obuvnický 

 zemědělská technika a technologie 

 stroje a zařízení pro výrobu 
 

Partnerská Hospodářská komora Albánie je nicméně připravena najít relevantní partnery i pro české firmy podnikající 
v jiných oborech.  
SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE O ALBÁNII NA WEBU MINISTERSTVA PRŮMYLSU A OBCHODU 
 
Této zahraniční cesty se taktéž zúčastní náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, pan Vladimír Bärtl při 5. zasedání 
česko-albánské Společné pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci. 
 
Na přípravě programu podnikatelské mise intenzivně pracujeme. 
Odlet vládního speciálu z Prahy do Tirany se pravděpodobně uskuteční v ranních hodinách v úterý 20. 2. 2018. 
Předpokládaný návrat je ve čtvrtek 22. 2. 2018 ve večerních hodinách. 
 
Hlavním bodem programu je plánované podnikatelské fórum v Tiraně, jehož hlavní náplní budou jednání s místními 
podnikateli. Cílem je setkání s co největším počtem potenciálních obchodních partnerů, kteří budou osloveni na 
základě vámi dodaných profilů a zájmů. 
 
Odhadované náklady na účast činí 27.900 Kč na osobu a zahrnují: ubytování v jednolůžkových pokojích, místní 
přepravu, účast na semináři/seminářích a společných akcích, náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka 
Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty, výroba a tisk katalogu, případně tlumočení. Před cestou obdržíte 
zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Vyúčtování bude provedeno po návratu daňovým dokladem na základě 
závěrečné kalkulace všech nákladů spojených s cestou.  Dopravu do Albánie poskytuje bezplatně Senát Parlamentu 
ČR vládním speciálem, let tedy není účastníkům účtován vůbec.  
 
Pro přihlášení na misi je potřeba: 

 Zaslat podepsanou a nascanovanou přihlášku na itauerova@spcr.cz 

 Zaslat vyplněný vzorový snímek prezentace s údaji o firmě na itauerova@spcr.cz  

 Vyplnit on-line registrační formulář na tomto místě. 
 
Kontaktní osoba pro zajištění mise:  Ing. Irena Tauerová, tel.: +420 734 132 061, e-mail: itauerova@spcr.cz 

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/albanie.html
http://registrace.spcr.cz/?eventId=551&controller=event&task=individualRegister
mailto:itauerova@spcr.cz

