ČÍNA - MISE FIREM DO CHENGDU A
QINGDAO
1. – 9. 11. 2016

U příležitosti kooperačního veletrhu West China Intenational Fair 2016
proběhne 1. – 9. 11. 2016 mise českých firem do západočínského města
Chengdu a východočínského města Qingdao.
Účastí na námi organizované misi získáte:
-

Účast na B2B - dvoustranná setkání s ostatními účastníky veletrhu

-

Překladatele CN - AJ pro Vaše jednání s partnery

-

Prezentaci firmy na veletržním stánku Technologického centra AV ČR
Účast na konferenci o možnostech podnikání v západní Číně
Odborné semináře a exkurze

Neformální networking - gala večeře, pracovní obědy a koktejly
Příspěvek na letenku Chengdu - Qingdao ve výši 140,- EUR.
Asistenci při organizaci cesty (víza, letenky, hotel)

Účastníci mise nemusí platit registrační poplatek čínským organizátorům
ve výši 100,- EUR.

Účast na misi je zdarma, firmy platí pouze přímé náklady - dopravu, ubytování
a osobní náklady - cca 50 000 - 60 000 Kč (při účasti v obou městech).

Mise je vhodná pro firmy, univerzity, inovační klastry a výzkumná centra, které
hledají partnery na čínském trhu v oborech:
-

Food and Drink, Turismus

-

Ochrana životního prostředí a inovativní energetika

-

Farmaceutický a kosmetický průmysl, zdravotnictví, biotechnologie
ICT & Smart City

Program mise (předběžný)
Chengdu

1. 11. Úterý

2. 11. Středa
09:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:30

3. 11. Čtvrtek
09:00 – 09:30
09:30 – 12:00
14:00 – 17:30
18:30 – 20:00
4. 11. Pátek
09:30 – 16:00
5. 11. Sobota
Qingdao

6. 11. Neděle
09:00 – 18:00
19:00 – 20:30

7. 11. Pondělí
09:00 – 09:55
10:00 – 12:00

Odlet z Prahy

Registrace, networking
registrace účastníků
seminář „Příležitosti, výzvy a příklady dobré praxe při vstupu
na Čínský trh“
oficiální koktejl (networking)

Konference
Slavnostní zahájení, VIP Meeting
Tematické fórum: Spolupráce EU – Čína v rámci zelené
ekonomiky
Seminář: Spolupráce EU – Čína v oblasti průmyslových klastrů
Slavnostní večeře

Technologická burza
Dvoustranná, předem domluvená kooperační setkání
s partnery nejen z Číny (každý rok proběhne během této akce
více než 1500 schůzek)
Odlet z Chengdu do Qingdao

Registrace, networking
registrace účastníků
oficiální koktejl (networking)

18:30 – 20:00

Konference
Slavnostní zahájení, VIP Meeting
Tematické fórum: Spolupráce EU – Čína v oblasti
technologických inovací a udržitelného růstu ekonomiky moří
a oceánů
Paralelní semináře:
Spolupráce EU – Čína v oblasti inovací pro energetiku a
ochranu životního prostředí
Spolupráce EU – Čína v oblasti IT a průmyslu 4.0
Slavnostní večeře

9.11. Středa

Odlet z Qingdao do Prahy

14:00 – 17:30

8. 11. Úterý
09:30 – 16:00

Technologická burza
Dvoustranná, předem domluvená kooperační setkání
s partnery nejen z Číny (volitelně technologická exkurze)

Počet účastníků mise je omezen a uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2016.

Je možné se zúčastnit jednotlivě pouze akce v Chengdu / Qingdao!

Katalog účastníků, možnost registrace a další informace najdete zde:

Chengdu: https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-chengdu
Qingdao: https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-qingdao

Zaujala vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat co nejdříve,
protože čím dříve se přihlásíte se svými požadavky, tím více času bude
mít čínská strana k nalezení vhodných partnerů.

Kontakt: Ondřej Šimek, simek@tc.cz, tel.: 234 006 164
www.een.cz/chengdu2016

Akce je pořádána Technologickým centrem AV ČR, koordinátorem aktivit Enterprise
Europe Network v České republice ve spolupráci s čínskou vládní organizací EUPIC,
partnerem Enterprise Europe Network v západní Číně a Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR.

