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Mezinárodní multioborový veletrh
Vystavovatelé z Evropy, Asie a Ameriky
• Exportní aktuality • B2B veletrh • Business Networking • Konference
• Ochutnávka národních specialit

Proč se zúčastnit veletrhu?
1.

Veletrh je určen nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti.

2.

Ve spolupráci s orgány státní správy a zahraničními zastupitelskými úřady v ČR bude zajištěna
účast vystavovatelů z Evropy, Asie a Ameriky. Propagace veletrhu ve více než 60 zemích.

3.

Součástí veletrhu bude konference na téma exportní politiky s představiteli státu a odborníky
v oblasti exportu a zahraniční politiky.

4.

Každý den veletrhu bude věnován jednomu teritoriu, kdy v dopoledním bloku proběhne
tematická panelová diskuse, v odpoledním bloku představí velvyslanci jednotlivých zemí svá
teritoria a obchodní příležitosti.

5.

Nedílnou součástí veletrhu budou předjednaná B2B setkání se zahraničními partnery, velvyslanci nebo obchodními rady, zahraničními obchodními komorami a zástupci business center.
Podnikatelé mají možnost si předem vybrat, s kým se chtějí setkat.

6.

Konferenční a business část veletrhu bude určena pouze odborné veřejnosti a vystavovatelům.

7.

Seznámíte se s plány měst, obcí a krajů na podporu podnikatelské činnosti ve Vašem regionu.

8.

Budete mít možnost najít nové partnery z jiných měst a regionů pro další spolupráci.

9.

Vystavovatelé mají možnost využít širokou škálu forem prezentace a PR veletrhu.

10.

Ochutnávka národních specialit a minipivovary.

Cílové skupiny:
•

Zahraniční zastupitelské úřady

•

Zahraniční obchodní komory, business centra

•

Podnikatelské subjekty v oblasti výroby a služeb

•

Zahraniční společnosti se zájmem o spolupráci s českými partnery

•

Regiony, kraje, města a obce ČR

•

Odborné svazy a asociace

•

Vědecké instituce, střední a vysoké školy

Partneři:
Spolupracujeme:  MZV ČR, MPO ČR, MZE ČR, CzechTrade, CzechInvest, Hospodářská komora ČR,
Svaz průmyslu a dopravy ČR, EGAP, Česká exportní banka, Česká centra

