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Zahrraniční zastoupe
ení Czec
chTrade Petrohrrad přip
pravuje „„Misi če
eských firem
f
v ob
boru dře
evozprac
cujícího průmysllu“ za účelem
ú
n
nalezení
í nových
h exporttních
příle
ežitostí pro
p české
é firmy.
Místto konán
ní:

CHA
ABAROV
VSK RF 19.-22.04
1
4.2012

Web
b:

www
w.restec..ru

www
w.techno
odrev.ru

P
PROČ
PO
OŘÁDÁM
ME MISI DO
D CHAB
BROVSK
KA?
Cílem
m Mise do Chabarovska je prezentovat mo
ožnosti čes
ských firem v oblasti d
dřevozpracujícího průmyslu
v sídle Dálněvýcchodního fed
derálního okruhu
o
u příležitosti akc
ce DÁLNÝ VÝCHOD
V
T
TECHNODR
REV konané
é
19.-22.04.2012. Jedná se o jednu z ne
ejvětších ob
borových me
ezinárodnícch akcí kona
aných v roc
ce 2012 v Asijské
A
části RF. Na territoriu Ruska
a se nachá
ází 27% lesních zdrojů
ů planety. V lesních zó
ónách Ruska je soustře
eděno
cca 84
8 mld. m³ dřeva
d
a ročn
ní nárůst čin
ní 983 milio
ony m³. Pote
enciálně zajjímavý regio
on nabízí řa
adu možnosstí pro
české
é firmy. Misse navazuje
e na účastti českých firem
f
na ob
bdobných regionálních
r
h prezentac
cích ve Vollogdě,
Archa
angelsku a Krasnodaru
u a je příležžitostí pozna
at, že RF ne
ení jen Mosskva a Petro
ohrad. Chab
barovsk je dalším
d
míste
em v RF pro prezen
ntaci českýých firem v oblasti dřevozpracu
d
ujícího prům
myslu a premiérovou
u Misí
pořád
danou CT do tohoto reg
gionu RF.
.
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ZAMĚŘENÍ PODNIKATELSKÉ MISE NA AKCI
DÁLNÍ VÝCHOD TECHNODREV 2012 CHABAROVSK
Dřevoobráběcí stroje
Technologie
Nářadí a instrumenty používané při opracování dřeva
Využití biotechnologií
Zařízení na výrobu biomasy
Těžba dřeva
Prostředky pro přeprava surovin a polotovarů
Zpracování dřevěných odpadů, peletování,briketování
Sušící kamery
Ekologické projekty

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM, KTERÉ SE CHTĚJÍ MISE ZÚČASTNIT A
PREZENTOVAT
SVÉ
AKTIVITY
V OBLASTI
DÁLNĚVÝCHODNÍHO
FEDERÁLNÍHO OKRUHU RF V CHABAROVSKU
1. ÚČAST NA PODNIKATELSKÉ MISI
Firmám nabízíme účast na Misi, poskytnutí možnosti pro firemní prezentaci, zázemí CzechTrade a asistenční
služby ZK CT Petrohrad.
Cena zahrnuje využití prostoru na katalogovou prezentaci nabízené produkce v rámci Meeting Pointu CT
(Zázemí vyhrazené pro představení českých firem v rámci akce DÁLNÝ VÝCHOD Technodrev )
prostřednictvím ZK PETROHRAD, dále účast na všech zmíněných jednáních, prezentacích a doprovodných
akcích. Doprava propagačních materiálů, organizace a logistické zabezpečení Mise.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jednání s Hospodářskou komorou Chabarovského kraje, představení českých firem účastníků
Mise.
Oslovení potencionálních ruských partnerů a informace o Misi dle struktury zúčastněných firem.
Informace o Misi na www.czechtrade.ru.
Prezentace českých firem na Meeting Pointu CzechTrade v rámci akce DÁLNÝ VÝCHOD
Technodrev
Vytipování potencionálních partnerů z Chabarovského kraje (cca 3-5) a představení českého
podnikatelského subjektu.
Zaslání nabídky spolupráce ruským firmám, které projeví zájem o český podnikatelský subjekt.
Monitoring zájmu účastníků akce DÁLNÝ VÝCHOD Technodrev o české firmy a sběr poptávek.
Zaslání propagačních materiálů zúčastněných místních firem na akci DÁLNÝ VÝCHOD
Technodrev dle individuálních požadavků účastníků Mise.
Výstupem služby bude písemná zpráva o průběhu akce a doporučení dalšího postupu.

Cena služby: 14.000 Kč (+DPH)
Účast českých firem na Misi je koncipována v zastoupení vedoucího ZK CT Petrohrad. Osobní účast firem je
možná a vítaná. Jedná se však o dopravně hůře dostupný region.
Maximální počet firem: 8
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2. ASISTENCE DLE INDIVIDUÁLNÍHO POŽADAVKU KLIENTA
Službu je možné objednat teprve po přesné specifikaci a dohodě s gestorem akce:
ing. Ludmilou Brodovou (tel. 224 907 558, e-mail: ludmila.brodova@czechtrade.cz )
Cena služby: Asistence je zpoplatněna hodinovou sazbou 700,- Kč (bez DPH) podle času stráveného při
realizaci služby a skutečných nákladů.

CÍLEM AKCE JE
•
•
•
•
•
•

prezentovat ČR a české firmy jako spolehlivé dodavatele a zajímavé partnery v oblasti
dřevozpracujícího průmyslu
podpořit image České Republiky v tomto segmentu trhu dřevozpracujícího průmyslu
podpořit export účastnících se českých výrobců a dodavatelů
navázat nové obchodní kontakty, sběr poptávek pro české podnikatelské subjekty
zajistit možnost prezentace českým firmám prostřednictvím CzechTrade za výhodnějších finančních
podmínek
zvýšit povědomí zahraničních subjektů o možnosti využití služeb agentury CzechTrade

PODMÍNKY ÚČASTI
–
–
–

Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky (str. 4, níže)
Uhrazení účastnického poplatku CzechTrade (po obdržení přihlášky vám bude obratem zaslána
zálohová faktura)
Včasné doručení propagačních materiálů

Požadované materiály :
průvodní dopis (max. 1 strana A4 v ruském jazyce) s uvedením
a) stručného profilu společnosti,
b) předností prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci),
c) dosažených úspěchů, přehledu domácích a zahraničních referencí
d) elektronická prezentace v rj
 profil vašeho potencionálního ruského odběratele/partnera (česky)
 katalogy a prospekty výrobků (v ruském jazyce) cca 20 až 30 ks
 další vhodné propagační materiály, např. prezentační CD, plakáty, reklamní firemní předměty atd.
Podklady je třeba dodat do 14. dubna 2012 na adresu kanceláře CzechTrade v Petrohradě:



CzechTrade
Ул. Большая Морская, 57/18
190 000 г. Санкт-Петербург
Russian Federation

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31.03.2012!
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
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
Obrat za 2011, % exportu,
počet zaměstnanců
Prosím označte Vámi vybrané služby
1. Účast Kč:14.000,- (+ DPH)
2. Asistence dle individuálního požadavku.
Místo, datum ........................................................

Podpis ...........................................................................

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Ing. Ludmila Brodová
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
tel.: 224 907 558
fax: 224 907 503
mobil: 724 966 507
e-mail: ludmila.brodova@czechtrade.cz

Ing.Martin Hlavnička
CzechTrade Petrohrad
Ул. Большая Морская, 57
190 000 г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
tel.: +7 931 21 91 245
fax: +7 812 7188 137
e-mail: petersburg@czechtrade.ru

Upozornění: Znění Obchodních podmínek je dostupné v sídle agentury CzechTrade a je umístěno na http://www.czechtrade.cz/sluzby/obchodni-podminky/
Zasláním závazné přihlášky vyjadřuje Klient svůj souhlas s Obchodními podmínkami CzechTrade, 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 (např. zápis do katalogu, vybavení stánku).

