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        V Praze dne 23. června 2014 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vám zaslat pozvánku a závaznou přihlášku k účasti v podnikatelské delegaci do 
východních indických států, kterou společně organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR a 
Velvyslanectví ČR v Dillí. 

Termín: 14. – 21. září 2014 
 

Delegace podle připravovaného programu navštíví Dillí, Ránčí (Džhárkhand), Kolkatu (West 
Bengal) a Bubanešvár (Odíša). Ve všech navštívených městech zorganizujeme setkání 
s představiteli státní správy a ve spolupráci se CII (Confederation of Indian Industry) 
podnikatelské semináře a B2B jednání s místními podnikateli. V Dillí proběhne také jednání 
s představiteli federální vlády. 
 
Rámcový program: 
14.9. (Ne) 13:45 Sraz účastníků na letišti Václava Havla v Praze, terminál 1 
  15:45 odlet linkou EK 140 do Dubaje a dále do Dillí 
15. 9. (Po) 9:25 přílet do Dillí, ubytování 
                          jednání s představiteli federální vlády, podnikatelský seminář a B2B jednání 
16.9. (Út) 06:45 odlet z Dillí do Ránčí, 9:50 přílet do Ránčí, ubytování 
                          jednání se státními představiteli, podnikatelský seminář a B2B jednání 
17.9. (St) prohlídka závodu a jednání s vedením HEC Ránčí, 20:10 odlet do Kolkaty, přílet 
                          ve 21:20, ubytování  
18.9. (Čt) jednání se státními představiteli West Bengalu, podnikatelský seminář a B2B 
19.9. (Pá) 7:20 odlet do Bubanešváru, 8:20 přílet do Bubanešváru, ubytování v hotelu 
                          jednání s představiteli indického státu Odíša, podnikatelský seminář a B2B 
20.9. (So) dopoledne prohlídka města 
                          14:05 odlet do Dillí, 16:10 přílet do Dillí, ubytování na ZÚ, společná večeře a  
                          zhodnocení cesty 
21.9. (Ne) 04:55 odlet z Dillí přes Dubaj do Prahy 
                          13:25 přílet linkou EK 139 do Prahy, letiště Václava Havla 
 
Účast v podnikatelské misi doporučujeme zejména firmám ze sektorů těžkého průmyslu 
(zařízení pro ocelárny a cementárny), energetiky, ICT a těžební techniky. S ohledem na 
průmyslový charakter všech navštívených států však není účast omezena pouze na 
jmenované obory. 
 

Zálohová cena pro jednoho účastníka činí 59.000,- Kč. 



 

 

  
 

 

Tato cena zahrnuje leteckou přepravu komerčními linkami, ubytování v hotelu (ubytování 
v Dillí nabízí ZÚ ČR v Dillí zdarma v ubytovně), transfery, víza, účast na podnikatelských 
seminářích (náklady budou částečně hrazeny z projektu MZV na podporu ekonomické 
diplomacie), zápis do katalogu mise, a služby spojené s přípravou cesty a službami 
pracovníka Svazu průmyslu a dopravy České republiky v průběhu cesty. 
 
Organizačním zajištěním mise je pověřena Ing. Blanka Jakubcová, zástupkyně ředitelky sekce 
mezinárodních vztahů, tel: 225 279 402, mobil: 604 200 393, e-mail: bjakubcova@spcr.cz  
 

Uzávěrka přihlášek je 14. července 2014. 
 
Termín uzávěrky je stanoven s ohledem na nutnost včas rezervovat a koupit letenky i na 
místní přelety v Indii a také na potřebu předat včas indickým partnerům podrobné informace 
o členech české delegace, aby zajistili s předstihem účast místních firem na seminářích a B2B 
jednáních. 
 
Přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu bjakubcova@spcr.cz  (1 výtisk 
podepsaný naskenovaný a 1 exemplář v elektronické podobě ve formátu Word).    
Vyplněný formulář firemního profilu v anglickém jazyce zasílejte pouze elektronicky ve 
Wordu také na adresu bjakubcova@spcr.cz. 
 
Věřím, že využijete tuto jedinečnou zajímavou možnost prezentovat své výrobky a služby 
indickým partnerům i mimo obvyklé trasy podnikatelských delegací a zúročit tak podporu 
českého zastupitelského úřadu v Dillí, který dlouhodobě usiluje o širší uplatnění českých 
firem na indickém trhu. 
 
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi.  
 

S pozdravem 
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