POZVÁNKA NA KONFERENCI A VELETRH

BIOMED ISRAEL 2017
The 16th Life Sciences & Technology Week
David InterContinental Tel Aviv, Israel
23. - 25. 5. 2017

1. Organizace akce
Česko-izraelská smíšená obchodní komora a zahraniční kancelář CzechTrade Tel Aviv
společně organizují pro české firmy i vědecko-výzkumné instituce program spojený s
návštěvou mezinárodní konference a veletrhu BIOMED 2017. Konference je zaměřena na
představení nových trendů, které budou celosvětově vytvářet budoucnost oboru zdravotnictví
a živých věd. Hlavním motem tradiční akce je networking, a to znamená, že kromě hlavního
prezentačního programu, panelových diskuzí a kulatých stolů je k dispozici i unikátní on-line
B2B Networking Club, kde si každý účastník může najít partnery k jednání podle svého profilu
a zaměření. Doprovodný veletrh je potom příležitostí nabídnout své výrobky nebo služby
široké mezinárodní komunitě, která se u této příležitosti v Tel Avivu sejde. A protože Izrael
patří v oboru zdravotnictví a živých věd do nejužší světové špičky, je úroveň konference i
veletrhu velmi vysoká.

2. Proč se konference BIOMED 2017 účastnit?
Jedná se o největší mezinárodní akci v daném oboru pořádanou v Izraeli. V Tel Avivu se
tradičně sejdou odborníci, vědecké ústavy a firmy z oboru živých věd, zdravotnictví,
biotechnologií, diagnostiky, farmaceutik a dalších příbuzných oborů. V roce 2016 se akce
v různé formě účastnilo více než 6 tis. profesionálních návštěvníků a 150 vystavujících
firem z celého světa.
Konference a veletrh nabízí příležitost seznámit se s posledními trendy a navázat
kontakty s vyspělými izraelskými společnostmi. Následná spolupráce pak může mít
různou formu – od prostého prodeje 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.
V rámci doprovodného veletrhu je možné vhodnou formou zviditelnit své výrobky,
technologie nebo služby, představit se jako možný partner pro společný výzkum / vývoj a
získat cenné kontakty se státní i soukromou sférou.
Další informace k odbornému zaměření a programu konference jsou průběžně
aktualizovány na webu organizátora http://kenes-exhibitions.com/biomed2017/.

3. Účastnický poplatek
Cena za osobní účast …………………..………………………….14.520,- CZK (včetně DPH)
Cena zahrnuje:
1. Registraci a zaplacení účastnického poplatku (385,- USD/os.) pro celou dobu konání
konference (23.5., 24.5. a 25.5). Registrace zajišťuje účast na všech přednáškách,
prezentacích, panelových diskusích a kulatých stolech.
2. V ceně je i Networking Club (možnost domluvit si individuální schůzky a jednání s dalšími
delegáty konference), vstup na doprovodný veletrh, zahajovací recepce, občerstvení o
přestávkách a obědy během třídenní konference.
3. Pomoc při získání partnerů k jednání i mimo rámec konference podle profilu a zadání
klienta.
4. Přivítání na letišti, předání informací k pobytu a odvoz na hotel; odvozy z hotelu na
konferenci/veletrh a při odletu z hotelu na letiště.
5. Asistenci a doporučení při zajištění ubytování v Tel Avivu v ověřených hotelech za
zvýhodněné sazby v cenovém rozpětí od 100,- USD/noc až po 365,- USD/noc.
Cena nezahrnuje letenky a ubytování, které si účastníci zajistí a uhradí individuálně.
Letenky doporučujeme objednat přes internet, lze kombinovat dvě jednosměrné letenky od
dvou různých leteckých společností. Časově nejvýhodnější přímé spojení je z Prahy leteckou
společností Wizz Air (www.wizzair.com) nebo UP Airlines (www.flyup.com). Dobré letecké
spojení je také z Vídně. Pro držitele českých pasů není potřeba vstupní vízum, pas ale musí
platit ještě alespoň 6 měsíců po plánovaném odletu z Izraele.
Cena za realizaci vlastního 9 m2 stánku na doprovodném veletrhu (včetně registrace na
konferenci pro 2 osoby) anebo další asistence nad rámec odborné mise bude stanovena
individuálně podle dohody.

4. Program akce
Pondělí, 22. května 2017
Individuální přílet účastníků do Tel Avivu
Úterý, 23. května 2017
9.00 – 18.00 Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání (včetně oběda)
19.00 – 21.30 Recepce pro registrované účastníky k zahájení konference

Středa, 24. května 2017
9.00 – 18.00 Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání (včetně oběda) anebo
alternativní program podle dohody
Čtvrtek, 25. května 2017
9.00 – 18.00 Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání (včetně oběda) anebo
alternativní program podle dohody
Pátek, 26. května 2017
Individuální odlet účastníků zpět do ČR (odlet případně již ve čtvrtek 25. května večer).
Délku pobytu v Izraeli si lze individuálně naplánovat podle potřeby.

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2017.
Pro vlastní stánek na doprovodném veletrhu je uzávěrka již 15. 3. 2017.
Formulář přihlášky prosíme vyplnit a zaslat na uvedenou adresu co
nejdříve.
Těšíme se na Vaši účast!

Závazná přihláška

BIOMED 2017
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Datum konání: 23. - 25. 5. 2017
Název firmy/organizace
IČ, DIČ
Ulice, číslo popisné
Město
PSČ
Kontaktní osoba/funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Internetová stránka

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY A POČET OSOB:
Osobní účast na akci (14.520,- Kč vč. DPH) ………………………..….……………,,………
Mám zájem o informace k možnosti vystavovat na veletrhu ...…………………,,………….
Mám zájem o informace k rezervaci ubytování.……………………………....……,,,……….
Místo, datum ......................................................

Podpis:

Kontakt pro zasílání přihlášek:
Mgr. Karel Kortánek, MBA
Výkonný ředitel
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1
tel. 224 032 161, fax. 224 032 162, mobil: 777 211 767
email: karel.kortanek@ciok.cz
www.cisok.cz

Bankovní účet pro úhradu účastnického poplatku:
6655300001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

