Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vám zaslat pozvánku k účasti v podnikatelské misi Svazu průmyslu a dopravy ČR,
která bude doprovázet předsedu Senátu Parlamentu České republiky do Polské republiky, a to
ve dnech 30. až 31. srpna 2021.
Podle předběžného rámcového programu navštíví delegace Varšavu a Štětín. Svaz průmyslu
a dopravy ČR zorganizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Varšavě a s partnerskou organizací
ve Varšavě a ve Štětíně podnikatelská fóra/semináře a B2B jednání, kde budou mít české firmy
příležitost prezentovat své výrobky a technologie zainteresovaným polským partnerům, a další
eventuální doprovodný program. Pokud jde o proti-pandemická opatření, tak v tuto chvíli platí pro
standardní vstup do Polska nutnost předložit negativní antigenní nebo PCR test ne starší 48 hodin (v
polském nebo anglickém jazyce) nebo certifikát o provedení očkování druhou dávkou vakcíny proti
COVID-19 (pouze vakcíny schválené EU/EMA) – jinak je potřeba dodržet 10-denní
karanténu. Účastníci si sami zajistí potřebný test ne starší než 48 hodin, pokud se nemohou
prokázat certifikátem o ukončeném očkování proti COVID-19 (viz výše).
Rámcový program:
30.8.

31.8.

pondělí – v ranních hodinách odlet do Varšavy
přílet do Varšavy, podnikatelské fórum zahájené předsedou Senátu Parlamentu ČR a následné B2B
jednání s polskými partnery, společný oběd/večeře
úterý – ráno přelet do Štětína, podnikatelské fórum/seminář s Hospodářskou komorou severu, B2B
(TBC)

Zaměření podnikatelské mise bude zejména na dopravní průmysl a infrastruktura, energetický
průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl, ICT a služby.

Uzávěrka závazných přihlášek bude 8. srpna 2021.
Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je pro členské firmy SP ČR 18 000,- Kč a pro
nečlenské 18 950,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v hotelích, místní transfery, účast na
podnikatelských fórech, společenské akce a občerstvení, zápis do oficiálního katalogu mise a jeho
výrobu a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka SP ČR během cesty (přeprava
vládním speciálem je zdarma).
Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu
pserakova@spcr.cz. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který
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naleznete na této adrese:
https://registrace.spcr.cz/?eventId=903&controller=event&task=individualRegister
nebo na https://registrace.spcr.cz/ výběrem z nabídky.
Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat. Výběr místních
firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě v tomto
elektronickém formuláři. Prosíme proto o co nejširší upřesnění Vašich zájmů. Při vyplňování profilu
mějte prosím na paměti, že slouží také jako podklad pro výrobu prezentačního tištěného katalogu
mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných
firem. Výrobu katalogu zajišťuje pro Svaz průmyslu a dopravy externí dodavatel COPY GENERAL,
jehož zástupce Vás během přípravy mise bude kontaktovat s prosbou o dodání loga Vaší společnosti
v tiskové kvalitě a fotografie účastníka mise a později s návrhem stránky k autorizaci. Snahou je
vytvořit velmi profesionální a přehledný tištěný materiál s informacemi o všech účastnících.
Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu do společné prezentace.
Bude sloužit pro představení podnikatelské delegace na podnikatelských fórech během mise.
Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další
pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme
průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce
mezinárodních vztahů Ing. Petra Šeráková (pserakova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme
na tel. 225 279 404.
Věřím, že využijete možnosti osobně se zúčastnit jednání o rozvoji obchodní a hospodářské
spolupráce mezi Českou republikou a Polskem a získat nové obchodní partnery při plánovaných
jednáních. Svaz průmyslu oceňuje, že ústavní činitelé vyslyšeli opakovanou výzvu SP ČR k obnovení
podnikatelských misí, které považujeme za důležitý nástroj podpory exportu.
S pozdravem

Lukáš Martin, M.A.
ředitel Sekce mezinárodních vztahů

