
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U příležitosti strojírenského veletrhu  

EU-China Business & Technology Cooperation Fair VIII  

proběhne mise firem do západočínského města Chengdu.  

 
 

ČÍNA 
MISE FIREM DO CHENGDU 

19. – 24. 10. 2013 
 

U příležitosti strojírenského veletrhu EU-China Business & Technology 

Cooperation Fair VIII proběhne 19. – 24. 10. 2013 mise českých firem do 

západočínského města Chengdu.  

 

Mise je vhodná pro společnosti, které hledají partnery na čínském trhu v oborech 

alternativní energie, ochrana životního prostředí, zemědělství, biofarmacie a 

informační technologie. 

 

Zdarma mají účastníci možnost využít prostor stánku Technologického 

centra AV ČR, podporu při jednáních se zahraničními partnery a pomoc 

se zajištěním cesty a ubytování. V případě zájmu o vlastní stánek je 

možný pronájem za zvýhodněnou cenu v rámci české expozice. 

 

Akce je součástí plánované podnikatelské mise Ministra průmyslu a obchodu.  

 
 
 



Program mise 
 
19. 10. Sobota - odlet z Prahy 
20. 10. Neděle – přílet do Chengdu 
 
21. 10. Pondělí 
- registrace účastníků 
- prohlídka veletrhu / příprava stánku 
- oficiální koktejl (networking) 
 
 
22. 10. Úterý  
- opening ceremony 
- prohlídka veletrhu 
- prohlídka veletrhu a možnost účasti na doprovodném programu  

- International Technology Workshop 
- EU-China Modern Agriculture Seminar 
- EU-China General Aviation Seminar 
- EU-China Innovation Co-operation Conference 
- EU-China cluster event 
- Counsellor´s Round table 
- Gala Dinner 

 
23. 10. Středa  
Technologická burza – dvoustranná, předem domluvená kooperační setkání 
s partnery nejen z Číny, ale i z dalších zemí (každý rok proběhne během této 
akce více než 1500 schůzek) 
 
24. 10. Čtvrtek – odlet z Chengdu a návrat do ČR  

 
 

Počet účastníků mise je omezen a uzávěrka přihlášek je 27. 9. 2013 
(čím dříve se přihlásíte, tím více času bude mít čínská strana k nalezení 

vhodných parterů k jednání podle Vašich požadavků) 
 

Podrobnější informace a možnost registrace najdete zde: 
 

http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/akce/podnikatelska-mise-do-
chengdu-v-cine 

 
Akce je pořádána Technologickým centrem AV ČR, koordinátorem aktivit 

Enterprise Europe Network v České republice ve spolupráci s organizací EUPIC, 
partnerem Enterprise Europe Network v západní Číně (provincie Sechuan) a 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.    
 

Kontaktní osoba: 
Ilona Babkova, babkova@tc.cz, tel.: 234 006 173 

 

 
 

 


