Na zahraničních trzích
se vyznáme

A GRIT ECH 2015
SPECIALIZOVANÁ MISE SPOJENÁ S NÁVŠTĚVOU MEZINÁRODNÍHO
VELETRHU, B2B WORKSHOPEM A DALŠÍM ODBORNÝM PROGRAMEM
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Datum konání: 26. – 1.5. 2015
Obor: Zemědělství a lesnictví
Veletrh AGRITECH Israel (www.agritech.org.il) se koná v tříletém cyklu a v roce 2015 bude
opět příležitostí seznámit se s vyspělým izraelským zemědělským sektorem, který je
zaměřen na efektivní hospodaření s vodními zdroji, moderní technologie zvyšující
výnosnost a metody šetřící náklady i životní prostředí. V letošním roce přidáváme i
organizaci B2B workshopu, na který českým firmám pozveme vhodné izraelské partnery
k individuálnímu obchodnímu jednání. Následná spolupráce pak může mít různou formu
– od běžného exportu/importu zboží a služeb, přes společný výzkum a vývoj určitých
projektů až po spolupráci na třetích trzích, kde se jedna či druhá strana z různých důvodů
obtížně prosazuje.
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PROGRAM
Již tradičně u příležitosti veletrhu AGRITECH organizuje týdenní specializovanou misi Izraelské
velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a za pomoci
smluvního touroperátora ALEA Tours & Trade. Mise se koná v termínu 26. dubna – 1. května 2015 a
zahrnuje leteckou přepravu, asistenci na letišti, ubytování s polopenzí, B2B workshop (zajišťuje zahraniční
zastoupení CzechTrade), návštěvu veletrhu, místní dopravu dle programu a česky mluvícího průvodce.
Jako alternativu nabízí CzechTrade českým firmám kratší odbornou misi, při které si můžete individuálně
zvolit přílet i odlet a ubytování. Součástí programu je B2B workshop, on-line registrace v systému
Chance2Meet, návštěva veletrhu a networkingový večer spojený s občerstvením.

CÍLE AKCE
Možnost osobně navštívit veletrh AGRITECH 2015 a seznámit se s posledními trendy a technologiemi
v oboru zemědělství.
Organizované B2B setkání s izraelskými firmami odpovídající vašemu profilu - možnost nalezení
izraelského partnera pro dlouhodobou obchodní spolupráci.
Networking zajišťovaný jak organizátorem veletrhu přímo na výstavišti (Chance2Meet) tak v průběhu
společenského večera - možnost získání cenných kontaktů ze soukromé a státní sféry.
Zviditelnění českých firem, produktů, technologií na izraelském trhu.

KONKRÉTNĚ NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Varianta č. 1 – Mise izraelského velvyslanectví
Účast ve specializované misi izraelského velvyslanectví v Praze, B2B workshop, návštěva veletrhu a další
odborný program podle detailní nabídky účasti a ceny - viz příloha. Pro veškeré odborné dotazy a
informace o variantě č. 1 prosím kontaktujte kdykoliv obchodní sekci izraelského velvyslanectví v Praze emailem na isratrade@volny.cz nebo telefonicky na čísle 233 097 541, resp. Česko-izraelskou smíšenou
obchodní komoru na sarka.stegbauerova@ciok.cz, telefon 737 203 744. S dotazy technicko-organizačního
charakteru se obracejte na touroperátora ALEA Tours & Trade sro., telefon 271 746 732/734 nebo e-mail
tours@alea.cz (pan Jan Lerbletier).
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Varianta č. 2 – Mise CzechTrade
(doporučený individuální přílet 26.4. 2015)
27.4. 10:30 hod - B2B workshop organizovaný v prostorách českého velvyslanectví v Tel Avivu, na který
pozveme potencionální obchodní partnery podle Vašeho profilu.
Registrace do on-line systému Chance2Meet – možnost domluvit si individuální schůzku a jednání
s dalšími registrovanými návštěvníky veletrhu přímo na výstavišti.
28.4. 10:00 hod - návštěva veletrhu AGRITECH, jednání v rámci Chance2Meet.
28.4. 19:00 hod - networkingový večer s izraelskými partnery spojený s občerstvením.
Optimalizaci nákladů – možnost rezervace ubytování za korporátní sazby ZK Tel Aviv v hotelu PRIMA
Tel Aviv nebo VITAL Tel Aviv bez nutnosti garance kreditní kartou. Od hotelu PRIMA je zajištěn shuttlebus na výstaviště a zpět.
Dle domluvy další návazné individuální služby zaměřené na rozvinutí obchodních vztahů s izraelskými
partnery.
Pro informaci – do Tel Avivu létají přímo z Prahy společnosti ČSA (www.csa.cz), Smartwings
(www.smartwings.com), izraelské nízkonákladové UP Airlines (www.flyup.com) a Wizz Air
(www.wizzair.com). Pro držitele českých pasů není potřeba vstupní vízum.
Cena: 7.000,- CZK + DPH

POŽADOVANÉ MATERIÁLY K ÚČASTI NA ODBORNÉ MISI AGRITECH ISRAEL 2015 :
ELEKTRONICKY (e-mailem na telaviv@czechtrade.cz):
1. Stručný průvodní dopis
- v AJ – 1A4
- Stručné představení Vaší společnosti, produktů, současných aktivit
- Stručné představení Vašeho zájmu na izraelském trhu
2. Reference
- v AJ – 1A4
- Příloha průvodního dopisu
- 2-3, pokud možno ve vyspělých zemích, případně jiné
3. Profil vašeho potenciálního obchodního partnera v Izraeli
- v ČJ, výhradně pro potřebu Zastoupení CzechTrade v Tel Avivu při vyhledávání Vašich potenciálních
partnerů
- Pokud možno co nejpodrobněji
- Všechny zvažované varianty
- Modely Vaší běžné spolupráce s jinými partnery v jiných teritoriích
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte Vladislava Polácha z CzechTrade nebo přímo kancelář v Tel Avivu,
rádi s vámi danou záležitost probereme.
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Přihlášky prosím zasílejte e-mailem nejpozději do 27. března 2015, následně poštou na
níže uvedenou pražskou adresu.

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Vladislav Polách
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: 224 907 573; mob.: 725 978 883
fax: 224 913 800
e-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz

Jiří Rak
Zastoupení CzechTrade v Tel Avivu
14 Shenkar St.
P.O. Box 2104, Herzliyah 46120
tel.: +972 9 8913761; mob.: +972 52 8797159
e-mail: telaviv@czechtrade.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – MISE CZECHTRADE
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, číslo popisné
Město
PSČ
Kontaktní osoba/funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Internetová stránka
Hlavní činnost firmy
Výrobky/služby k nabídnutí
pro izraelský trh

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast v odborné misi CzechTrade............................................................................ 7.000,- + DPH
Doplňková asistence nad rámec odborné mise .............................................................dle dohody + DPH

Místo, datum .............................................................. Podpis …………………………………………………………………
Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Vladislav Polách
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: 224 907 573; mob.: 725 978 883
e-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz

Jiří Rak
Zastoupení MPO v Tel Avivu

14 Shenkar St.
P.O. Box 2104
Herzliyah 46120
tel.: +972 9 8913761
mob.: +972 52 8797159
e-mail: telaviv@czechtrade.cz

Upozornění: Obchodní podmínky jsou umístěné na http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nasesluzby/Vseobecne_obchodni__podminky_2015.pdf. Zasláním závazné přihlášky vyjadřuje Klient svůj souhlas s
Obchodními podmínkami, podle kterých se bude řídit z nabídky vzešlý vztah mezi CzechTrade a Klientem.
Klient podpisem a zasláním závazné přihlášky bere na vědomí, že v případě odstoupení od účasti v době, kdy již
byly účelně vynaloženy náklady na jeho účast, bude povinen tyto náklady CzechTrade uhradit v plné výši.
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PŘÍLOHA:
POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA NA MISI IZRAELSKÉHO VELVYSLANECTVÍ (VARIANTA Č. 1)
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