
           

 

 

POZVÁNKA  

 

NA ODBORNOU MISI  SPO JENOU S KONFERENCÍ 

ISRAEL HOMELAND SECURI TY & CYBER 2018 

 
 
Místo konání: Tel Aviv, Izrael 
Datum konání: 12. - 15. listopadu 2018  

 
Hlavní témata konference:  
Zabezpečení strategické infrastruktury firem i státních orgánů 
Kybernetická bezpečnost   
Současné hrozby CBRN terorismu 
Příprava na kritické situace a událostí 
Ochrana majetku 
Boj proti terorismu  
 

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

Velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu, společně organizují program spojený s návštěvou mezinárodní 

konference a veletrhu ISRAEL HOMELAND SECURITY & CYBER 2018.  

 

Izrael patří do nejužší světové špičky v oboru národního zabezpečení, boje proti terorismu a kybernetické 

bezpečnosti. Mezinárodní konference a veletrh HLS & CYBER má proto velmi vysokou úroveň, vytváří 

příležitost seznámit se s posledními trendy v několika oborech a navázat kontakty s vyspělými izraelskými 

společnostmi. V rámci konference budete mít i možnost domluvit si B2B schůzky s ostatními účastníky a 

firmami prostřednictvím on-line systému Chance2Meet. Na třetí den připravili organizátoři prezentaci 

bezpečnostních technologií přímo v terénu – to je unikátní šance vidět na vlastní oči špičkové izraelské 

zabezpečovací systémy. Součástí programu je i zahajovací koktejl v telavivském přístavu a  networkingová 

večeře v izraelské restauraci. Posledního ročníku v roce 2016 se účastnilo více 5 tis. delegátů z 80 zemí celého 

světa, další informace k odbornému zaměření konference jsou k dispozici na webových stránkách 

organizátora http://israelhlscyber.com/homepage/.  

 

http://israelhlscyber.com/homepage/


 

 

1. Účastnický poplatek 

Cena za osobní účast na odborné misi:      13.750,- CZK (včetně DPH)/os. 

Cena zahrnuje: 

1. Plnohodnotnou účast na konferenci/veletrhu/B2B jednání včetně zaplacení registračního poplatku; 

 

2. Zajištění přepravy z/na letiště Ben Gurion a přepravu na zahajovací koktejl; přepravu z/na konferenci 

z hotelů zajišťuje organizátor autobusy; 

 

3. Zajištění přepravy a doprovodu pro (jednotný) alternativní program dne 14. 11. 2018; 

 

4. Networkingový večer s občerstvením 14. 11. 2018; 

 

5. Možnost využít korporátní sazby pro ubytování v hotelech Maxim nebo Metropolitan Tel Aviv. 

 

Cena nezahrnuje letenky a ubytování, které si účastníci zajistí a uhradí individuálně. Hotel je možné objednat 

například prostřednictvím www.booking.com anebo zde nabízíme možnost využít naše korporátní sazby 

v hotelech Maxim nebo Metropolitan, rezervaci na požádání provedeme: 

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

Small single room 115 USD  

Double room for single occupancy 145 USD  

Double room 160 USD 

Breakfast, 24 hours coffee/tea, cakes and fresh fruits are included as well as WiFi and local phone calls 

(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 

Full Israeli Breakfast + Metro Executive Club rate benefits: Free wireless access throughout the hotel, 

welcome amenities, complimentary entrance to the business lounge with on-line computers, printer and 

light open snack bar (open from 7.00am to 11.00pm), fitness center. 

 
Letenky doporučujeme objednat si včas přes internet. Přímé spojení z Prahy zajišťuje ČSA/Smartwings nebo 

izraelské UP Airlines (www.flyup.com). Lze vzájemně kombinovat. Dobré letecké spojení je také z Vídně. 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/
http://www.flyup.com/


Program odborné mise: 

Pondělí, 12. listopadu 2018 

Individuální přílet účastníků do Tel Avivu  

19.00 – 21.30 Gala večer – koktejl pro registrované účastníky k zahájení konference v telavivském přístavu 

Úterý, 13. listopadu 2018 

9.30 – 18.00 Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání na výstavišti (včetně oběda) 

Středa, 14. listopadu 2018 

9.30 – 18.00 Mezinárodní konference, veletrh a B2B jednání na výstavišti (včetně oběda) 

20.00 – 22.30 Networkingový večer spojený s večeří na pozvání CzechTrade 

Čtvrtek, 15. listopadu 2018 

8.00 – 19.00 Demonstrace izraelských bezpečnostních technologií v terénu (pro zahraniční účastníky 

konference zajišťuje organizátor veletrhu včetně oběda), místo bude upřesněno 

Pátek, 16. listopadu 2018 

Individuální odlet účastníků  

 

 

Uzávěrka přihlášek je 15. září 2018. 

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

Těšíme se na Vaši účast! 

 

 

 

 
 



Závazná přihláška 

 
ISRAEL HOMELAND SECURITY & CYBER 2018 
Místo konání: Tel Aviv, Izrael 
Datum konání: 12. - 15. 11. 2018 
 
 

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…………………………………………..………13.750,- CZK (včetně DPH)/os. 

    Osobní účast na odborné misi a konferenci (další osoba ze stejné organizace)…………13.750,- CZK (včetně 

DPH)/os. 

 

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

  

 Kontakt pro zasílání přihlášek:  

Mgr. Karel Kortánek, MBA 

Výkonný ředitel  

Česko-izraelská smíšená obchodní komora 

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 

tel. 224 032 161, fax. 224 032 162, mobil: 777 211 767 

email: karel.kortanek@cisok.cz 

www.cisok.cz 

Bankovní účet pro úhradu účastnického poplatku: 

6655300001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)  

 
 

 
 

 

mailto:karel.kortanek@cisok.cz
http://www.cisok.cz/

