MISE ČESKÝCH FIREM Z OBORU
ROPA, PLYN, ELEKTROENERGETIKA
13. - 20. 3. 2019
BAKU (ÁZERBÁJDŽÁN), TBILISI (GRUZIE)
ROPA, PLYN, ELEKTROENERGETIKA

Zahraniční kancelář CzechTrade Baku společně s ekonomickými úseky ZÚ
ČR v Baku a ZÚ ČR v Tbilisi připravují prezentaci českých firem před
ázerbájdžánskými a gruzínskými investory, provozovateli a EPC kontraktory,
jež by měla přispět k zapojení českých firem do projektů z oblasti ropa, plyn,
elektroenergetika v obou zemích.
Ázerbájdžán zastává významné postavení v zajištění energetické bezpečnosti Evropy.
Hlavní ropovody a plynovody vedou z ázerbájdžánských nalezišť přes Gruzii do tureckých
terminálů, odkud jsou obě energetické suroviny dále dopravovány do Evropy. V obou zemích
patří energetický sektor mezi hlavní odvětví ekonomiky, jehož rozvoji je věnována
mimořádná pozornost. Českým firmám se nabízí možnost účasti na energetických
projektech, neboť v Ázerbájdžánu i v Gruzii je ČR považována za tradičního dodavatele
zařízení pro energetiku. Účast českých firem na těchto projektech dlouhodobě podporují také
naše zastupitelské úřady v Baku a v Tbilisi.
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ZAMĚŘENÍ MISE


Prezentace před investory, provozovateli a EPC kontraktory elektáren
v Ázerbájdžánu a v Gruzii.



Navázání spolupráce s menšími projekčními firmami, které zajišťují dodávky pro
státní či nadnárodní společnosti působící v ropném, plynárenském a
elektroenergetickém sektoru.



B2B jednání s pohoštěním formou rautu v Baku a v Tbilisi za účasti zástupců ZÚ ČR
v Baku a ZÚ ČR v Tbilisi, na něž budou pozváni kromě obchodních partnerů také
zástupci Ministerstva energetiky a Hospodářských komor obou zemí (AZPROMO,
resp. GCCI).

Prezentace českých firem se uskuteční u některých z níže uvedených
společností
V Ázerbájdžánu



SOCAR (www.socar.az)



AZERENERJI (www.azerenerji.gov.az)



AZERISIQ (www.azerishiq.az)



PRIORITY INTERNATIONAL CONSULTANTS (www.priorint.com)



ABSHERON ENGINEERING COMPANY (www.absheronengineering.com)



DENIZ SERVICE (www.denizservice.com)



BCC GROUP (www.bcc-grp.com)



BP (www.bp.com)



IMA ENERGY (www.imaenergy.az)

V Gruzii



LUKOIL (www.lukoil.ge)



WISSOL (www.wissol.ge)



GULF (www.gulf.ge)



SOCAR (www.socar.ge)



ROMPETROL (www.rompetrol.ge)



KTG-TBILISI (www.ktg-tbilisi.ge)



SOCARGAS (www.socargas.ge)



GOGC (www.gogc.ge)



TELASI (www.telasi.ge)
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SAKRUSENERGO (www.sakrusenergo.ge)



ESCO (www.esco.ge)

Pokud máte zájem o navštívení jiné ázerbájdžánské či gruzínské společnosti, napište
nám, pokusíme se Vašim návrhům vyjít vstříc.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM?


Organizaci a přípravu jednání s ázerbájdžánskými a gruzínskými EPC kontraktory a
investory ve spolupráci s Ministerstvy energetiky a Hospodářskými komorami obou
zemí.



Účast zástupců ZÚ Baku a ZÚ Tbilisi na prezentaci českých firem.



Vytvoření infobrožury o českých účastnících mise do Ázerbájdžánu a do Gruzie.



Organizace logistiky – účastníci budou dopravováni na jednání pronajatým
mikrobusem v Baku i v Tbilisi.



Zajištění letenky Baku-Tbilisi.



Doprovodný program – prohlídka Baku (v sobotu 16. 3.) a Tbilisi (v neděli 17. 3.).



Účastníci si platí ubytování samostatně, pokusíme se zajistit stejný hotel pro všechny
účastníky.



Letenku Praha – Baku a Tbilisi – Praha si hradí každý sám, rezervaci zajistí
CzechTrade po dohodě s účastníky mise tak, aby bylo možné dopravit všechny
účastníky mise na hotel společně

Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách Vás budeme
průběžně informovat. Změny mohou nastat v závislosti na časových možnostech firem.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM MISE
Středa 13. 3. 2019
Odlet z Prahy, přílet do Baku
Čtvrtek 14. 3. a pátek 15. 3. 2019
Prezentace u ázerbájdžánských státních společností SOCAR, AZENERJI a AZERISIQ
Jednání B2B s 4-5 vybranými soukromými projekčními kancelářemi, které zajišťují dodávky
pro významné ropné, plynárenské a energetické společnosti
V rámci setkání s ázerbájdžánskými partnery za účasti zástupců ZÚ ČR v Baku bude
podáváno občerstvení formou rautu
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Sobota 16. 3. 2019
Během dne prohlídka Baku, ve 22.00 odlet z Baku, přílet do Tbilisi ve 23.10
Neděle 17. 3. 2019
Prohlídka Tbilisi
Pondělí 18. 3. a úterý 19. 3. 2019
Prezentace u významných gruzínských společností, jejichž seznam bude upřesněn,
následována jednáními B2B
V rámci setkání s gruzínskými partnery na ZÚ ČR v Tbilisi dne 18. 3. nebo 19. 3. (bude
upřesněno) bude podáváno občerstvení formou rautu
Středa 20. 3.
Odlet z Tbilisi do Prahy

Jednání ve firmách proběhnou formou prezentace a kulatých stolů u jednotlivých
ázerbájdžánských a gruzínských společností.
Každá firma bude mít prostor na prezentaci své společnosti v rozsahu cca 10 minut.
Vzhledem k počtu účastníků doporučujeme připravit krátké a výstižné prezentace.
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných
služeb, vhodnosti mise pro váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe
na misi připravit. Závaznou přihlášku prosím zasílejte do 11. 2. 2018.

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK BAKU:

Jiří Jílek
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, Praha 2, 128 00

Jiří Lukáš
CzechTrade Baku
Embassy of the Czech Republic
Caspian Plaza, 44, C. Cabbarli Str.

mob.: +420 724 941 738
tel.: +420 224 907 569
e-mail: jiri.jilek@czechtrade.cz

mob.: +994 50 263 19 97
e-mail: jiri.lukas@czechtrade.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, č.p.
Město, PSČ
Kontaktní osoba / funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Web
Hlavní činnost firmy
Roční obrat
Podíl exportu na obratu
Výrobky/služby
k nabídnutí

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY:
Osobní účast na misi (1 zástupce)
Osobní účast na misi (2 zástupci)

35 000,- Kč + DPH
41 000,- Kč + DPH

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU:
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Jiří Jílek
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nasesluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

