
               

 

 

POZVÁNKA  

 

NA ODBORNOU MISI  CYBERTECH TEL AVIV 2 020 

 
 
Místo konání: Tel Aviv, Izrael 
Datum konání mise: 28. - 31. ledna 2020  

 
Hlavní témata akce:  
Kybernetické technologie 
Kybernetická bezpečnost   
Poslední trendy a nejnovější inovace v oboru  
Programy, iniciativy a řešení v oblasti kybertechnologií 
Oborové startupy  
Konference, přednášky, diskuzní fóra a kulaté stoly 
 

Česko-izraelská smíšená obchodní komora a zahraniční kancelář CzechTrade Tel Aviv, ve spolupráci  

s Velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu a Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice, organizují 

program spojený s návštěvou devatenáctého ročníku mezinárodní konference a výstavy se zaměřením  

na kybernetické technologie a kybernetickou bezpečnost CYBERTECH TEL AVIV 2020. 

Izrael patří do nejužší světové špičky v oboru kybernetických technologií, národní bezpečnosti, boje proti 

terorismu a kybernetické bezpečnosti. Uvedené obory patří v Izraeli bezesporu k nejrychleji rostoucím. 

Tomuto růstu napomáhá důsledná vládní podpora, vlastní zkušenosti z praxe a silná empirická základna.  

V současnosti zde působí nepřeberná řada kybernetických společností.  

V Tel Avivu se ve dnech 28. - 31. 1. 2020 v Convention Center potkají odborníci, politici, vládní činitelé, 

vědecké ústavy a firmy z oboru kybernetických technologií a bezpečnosti a dalších příbuzných oborů.  

Tato největší odborná akce v regionu očekává více než 160 delegací, 200 společností, 90 startupů, 180 

vystupujících, 18 000 účastníků. 

Akce (výstava, včetně startupového pavilonu, konference, přednášky, diskuzní fóra, kulaté stoly) vytváří pro 

české subjekty příležitost seznámit se s posledními trendy a nejnovějšími inovacemi, programy, iniciativami 

a řešeními mezinárodní kybernetické komunity v oblasti kybertechnologií, včetně kyberbezpečnosti. 

 

 

https://www.cybertechisrael.com/


 

Nabízí se zde možnost prohloubit stávající a navázat nové kontakty s vyspělými izraelskými a mezinárodními 

společnostmi, mladými kybernetickými firmami a startupy, a zároveň se prezentovat jako vyspělí hráči  

na předmětném trhu s významným exportním potenciálem. 

 

V rámci akce budete mít i možnost domluvit si B2B schůzky s ostatními účastníky a firmami prostřednictvím 

on-line systému, který všem účastníkům umožňuje ještě před zahájením akce zajistit si vzájemná jednání.  

 

Organizátoři účastníkům představí to nejlepší ze současné izraelské startupové scény v „Exclusive Startup 

Pavilion“, který je součástí akce. K dispozici bude možnost se účastnit speciálních akcí včetně diskusních 

setkání, kde se budou komunikovat nejdůležitější trendy v oblastech kybernetické bezpečnosti. 

 

CYBERTECH TEL AVIV 2020 bude také zahrnovat speciální akce pro následující sektory: 

>> AUTOMOTIVE AND SMART MOBILITY 
>> COMMUNICATIONS AND SMART CITY 
>> CRITICAL INFRASTRUCTURE 
>> FINANCE 
>> HEALTH 
>> MARITIME 

 

Další informace o akci a k odbornému zaměření konference jsou k dispozici na webových stránkách 

organizátora www.cybertechisrael.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cybertechisrael.com/


Účastnický poplatek 

Cena za osobní účast na odborné misi:      15.000,- CZK (včetně DPH)/os. 

Cena zahrnuje: 

1. Zajištění plnohodnotné účasti na konferenci, veletrhu, B2B jednáních, společenské akci a zahrnutém 

doprovodném programu včetně zaplacení registračního poplatku a organizačních pokynů, registrace  

a asistence v Tel Avivu. 
 

2. Zajištění přepravy z/na letiště Ben Gurion v případě společného příletu a odletu v odpoledních hodinách, 

přepravu ráno a večer na/z akce z hotelů 28. - 31. 1. 2020 (pouze z HaYarkon Street) a přepravu na VIP 

Coctail Reception. 
 

3. Účast na networkingovém B2B večeru s občerstvením pro Vaše klienty a izraelské partnery, který  

se uskuteční ve čtvrtek 30. 1. 2020 v Tel Avivu. 
 

4. V případě včasné rezervace možnost využití korporátních sazeb pro ubytování v hotelech Maxim nebo 

Metropolitan Tel Aviv bez nutnosti garantování kartou a bez storno poplatků v případě včasného zrušení. 
 

Cena nezahrnuje:  

 

1. Letenky a ubytování, které si účastníci zajistí a uhradí individuálně. 

2. Společnou večeři v úterý dne 28. 1. 2020 s obchodními rady ZÚ ČR v Tel Avivu (individuální úhrada). 

 

Hotel je možné objednat například prostřednictvím www.booking.com anebo nabízíme možnost využít 

naše korporátní sazby (kapacitně omezené) v hotelech Maxim nebo Metropolitan, rezervaci na požádání 

provedeme: 
 

Maxim Design Hotel, 86 HaYarkon St., Tel Aviv, http://www.telavivmaxim.com/ 

Small single room 120 USD  
Double room for single occupancy 145 USD  
Double room 160 USD 
 
(Tento hotel má ale omezenou kapacitu pokojů a bývá často plně obsazen) 

Hotel Metropolitan, 11 Trumpeldor St., Tel Aviv, http://www.hotelmetropolitan.co.il/ 

Genuine Single Room 160 USD  
Standard Room for single occupancy 170 USD  
Standard Room for double occupancy 195 USD 
Superior Room for single occupancy 190 USD  
Superior Room for double occupancy 215 USD 

 

Letenky doporučujeme rezervovat včas. Přímé spojení z Prahy zajišťuje ČSA/Smartwings nebo izraelské ELAL, 

v určitém období také ARKIA. Lze vzájemně kombinovat. Pro držitele českých pasů není potřeba vstupní 

vízum, pas ale musí platit ještě alespoň 6 měsíců po plánovaném odletu z Izraele.  

http://www.booking.com/
http://www.telavivmaxim.com/
http://www.hotelmetropolitan.co.il/


Program odborné mise: 

Individuální přílety účastníků do Tel Avivu v pondělí, 27. ledna či úterý, 28. ledna  

Úterý, 28. ledna 2020 

Speciální akce Cybermed a Cyber for Railways (TBC)  

19.00 – 21.30 Společná večeře účastníků mise za účasti Jana Špilera a Tomáše Kadlece, obchodních 

radů z velvyslanectví ČR v Tel Avivu  

Středa, 29. ledna 2020 

09.00 – 18.00  Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání na výstavišti 

18.00 – 20.00  VIP Coctail Reception na pozvání organizátorů 

Čtvrtek, 30. ledna 2020 

09.00 – 18.00  Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání na výstavišti 

19.00 – 21.30  Networkingový B2B večer s izraelskými partnery spojený s občerstvením 

Pátek, 31. ledna 2020 

Individuální odlety účastníků z Tel Avivu 

 

Uzávěrka přihlášek je do 20. prosince 2019. 

Formulář přihlášky prosíme vyplnit a zaslat na uvedenou adresu co nejdříve. 

Těšíme se na Vaši účast!  

 
 

 
 
 
 

 



Závazná přihláška 

 
CYBERTECH TEL AVIV 2020 

Místo konání: Tel Aviv, Izrael 
Datum konání: 28. - 31. 01. 2020 

 
 

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: 

 

    Osobní účast na odborné misi a konferenci……………………………………..……..………15.000,- CZK (včetně DPH)/os. 

    Osobní účast na odborné misi a konferenci (další osoba ze stejné organizace)..15.000,- CZK (včetně DPH)/os. 

 

 

Místo, datum  ..............................................................     Podpis:  

 

Kontakt pro zasílání přihlášek:

Gabriela Horká 

Česko-izraelská smíšená obchodní komora 

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 

tel. 224 032 161, fax. 224 032 162, mobil: 775 919 160 

email: gabriela.horka@cisok.cz 

Bankovní účet pro úhradu účastnického poplatku: 

6655300001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

 


