Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Vás z pověření Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV), Ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO), agentury CzechTrade a Ministerstva zemědělství ČR (Mze) zve na

KONZULTACE

S ČESKÝMI EKONOMICKÝMI DIPLOMATY
A VEDOUCÍMI ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ CZECHTRADE

9. – 10. června 2022
PVA EXPO Praha – Letňany
Registrace zde
Uzávěrka přihlášek: 2. června 2022 ve 12:00



Úspěšná registrace na akci Vám bude potvrzena automatickým e-mailem! Pokud e-mail během krátké doby po provedení
registrace neobdržíte, nebyla registrace provedena.



Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast subjektům, které mají vůči němu neuhrazené splatné závazky.



Firmě, která nebude předem registrována prostřednictvím elektronického formuláře, nebudeme schopni umožnit účast na
konzultacích s ohledem na předem sestavený časový harmonogram jednotlivých schůzek.



Doporučujeme zaslat registraci co nejdříve, při zpracování časového harmonogramu bereme zřetel na časovou posloupnost
došlých přihlášek. Uzávěrka registrací je ve čtvrtek 2. června 2022 ve 12.00, časový harmonogram schůzek Vám bude zaslán
nejpozději v úterý 7. června 2022.



Maximální počet schůzek, které lze v rámci Konzultací sjednat, je 10.



Délka jednotlivých schůzek bude 20 minut.

Jednací stoly budou rozděleny podle jednotlivých zemí a jsou společné pro ekonomické diplomaty i vedoucí zahraničních kanceláří
CzechTrade. Není tedy možné v časovém harmonogramu rozlišit, se kterými ze zástupců byste mohli jednat (mimo zemědělských
diplomatů, ti budou konzultovat zvlášť). Stoly budou označeny jménem země. U zemí, kde se Konzultací zúčastní více ekonomických
diplomatů či vedoucích kanceláří CzechTrade, bude stolů více s rozlišením oblastí/regionů, které budou u daného stolu zastoupeny.
Zástupce agentury CzechTrade s působností pro více zemí bude sedět u stolečku té země, ve které má své sídlo.
Budete mít opět možnost jednat i se zemědělskými diplomaty z vybraných zemí. V gesci těchto specialistů je podpora vzájemného
obchodu v sektoru zemědělství a potravinářství vč. související techniky a technologií v daných teritoriích. V mezičase mezi schůzkami
se zástupci konkrétních teritorií se můžete poradit s experty Klientského centra pro export. V uplynulých letech se velmi osvědčila
účast České rozvojové agentury, a tak budete mít opět možnost konzultovat Vaše podnikatelské záměry zaměřené na rozvojové země
s jejími zástupci. U vybraných zemí bude přítomen i zástupce místní pobočky agentury CzechInvest. Konzultace s CEBRE (Českou
podnikatelskou reprezentací v Bruselu) budou v letošním roce opět možné u zvláštního stolku se samostatnou registrací. V reakci na
současné dění bude letos nově – a věříme, že výjimečně – možno konzultovat sankce vůči Ruské federaci s odborníky z MPO a ev.
dalších organizací u stolku „Konzultace k sankcím vůči RF“. CzechTrade zase nabídne konzultace s Design Centrem CT.
Jak se do veletržního areálu dostanete: Autem: instrukce zde: https://www.pvaexpo.cz/cs/pro-navstevniky, parkování v areálu bude
zajištěno; MHD: linkou metra C do stanice Letňany a odtud 5 minut pěšky, nebo autobusem č. 110, 140, 158, 195, 201, 269 do stanice
Výstaviště Letňany
KONTAKTNÍ OSOBY
 Eliška Ďomin, tel.: 225 279 407, mobil: 733 643 515, e-mail: edomin@spcr.cz
 Petra Šeráková, tel.: 225 279 404, mobil: 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz

