
 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet ministra průmyslu a 

obchodu Jozefa Síkelu při jeho návštěvě Alžírska. Misi organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR ve 

spolupráci Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na organizaci programu na místě se podílejí 

Velvyslanectví České republiky v Alžíru a místní partnerské organizace. 

 

Těšíme se na Vás v termínu 21. a 22. listopadu 2022. 

 

Podnikatelská mise bude oborově zaměřena na energetiku, ICT a návazné technologie a služby. Účast na 

misi doporučujeme zejména společnostem, které již mají v Alžírsku rozpracované projekty, které by 

touto formou bylo vhodné podpořit. 

Rámcový program je momentálně tvořen, předpokládáme program s místní partnerskou organizací, B2B, 

ev. dle možností jednání na místních úřadech. 

    

Uzávěrka závazných přihlášek bude 4. listopadu 2022. 

 

Záloha na účastnický poplatek pro jednoho účastníka je 22 300,- Kč pro členy SP ČR, pro nečlenské 

subjekty pak 23 500,- Kč (včetně DPH). Obsah účastnického balíčku je rozepsán v přihlášce.  

Přihlášení na podnikatelskou misi zahrnuje 3 kroky:  

1. Vyplnění, podepsání Závazné přihlášky a její naskenování a zaslání e-mailem na adresu 
pserakova@spcr.cz. 

2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který obsahuje informace 
nezbytné pro Vaše uvedení v katalogu podnikatelské mise, vyhledání vhodných partnerů pro 
případné B2B, ale i pro odbavení v letadle vládní letky či ubytování v hotelu. 

3. Vzhledem k vízové povinnosti pro občany ČR prosím počítejte s nutností předat nám Váš pas 
spolu s vyplněným formulářem a dvěma pasovými fotografiemi v týdnu od 7. listopadu – tento 
bod bude ještě zaregistrovaným účastníkům upřesněn. 

 

Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat. Výběr místních firem pro 
networking bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě v tomto 
elektronickém formuláři.  Prosíme proto o co nejkonkrétnější 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. 
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Výrobu katalogu zajišťuje pro Svaz průmyslu a dopravy externí dodavatel, jehož zástupce Vás během 
přípravy mise bude kontaktovat s prosbou o dodání fotografie účastníka mise, loga společnosti 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 (v příloze) anglicky do společné 

prezentace, která může být promítána v rámci podnikatelských seminářů či networkingových akcí.   

 

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. 731 411 179. 

 

Věříme, že využijete výjimečné příležitosti prezentace českých výrobků, technologií a služeb partnerům 

z Alžírska. 

 

Pokud jde o pravidla vstupu do Alžírska z hlediska situace ohledně Covid-19, dle aktuálně platných 

pravidel pro umožnění vstupu na území Alžírska je nutno prokázat se očkovacím certifikátem proti 

onemocnění Covid-19, který nesmí být starší 9 měsíců. Osoby, které tuto podmínku nesplňují, se musí 

prokázat PCR testem, který nesmí být starší 72 hodin. Povinné antigenní testování na letišti bylo 

zrušeno. Dovolujeme si upozornit, že podmínky vstupu do země se mohou změnit. 

 

Vzhledem k omezené době na přípravu podnikatelské mise prosíme o včasnou registraci. Pořadatelé si 

vyhrazují právo upřednostnit zájemce o účast a vybrat účastníky v návaznosti na vhodnost oborového 

zaměření. Děkujeme za pochopení. 

 

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci s Vámi.  

S pozdravem 

 

Lukáš Martin 

Ředitel Sekce mezinárodních vztahů 
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