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OBRANNÝ PRŮMYSL 

 

Asian Defense & Security Exhibition and Networking Event je 

nejvýznamnějším veletrhem zaměřeným na obranný průmysl pro celou oblast 

jihovýchodní Asie. Koná se každé dva roky s podporou Ministerstva obrany 

Thajska a Thajských královských ozbrojených sil.  

Více informací na: www.asiandefense.com 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU DEFENSE & SECURITY 2019 

VYPLATÍ? 

 Jedná se o největší mezinárodní akci zaměřenou na oblast obranné a bezpečnostní 

techniky v Thajsku s přesahem do zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), která se koná 

jednou za dva roky. Minulého ročníku se účastnilo více než 400 výrobců z 50 zemí 

a zastoupeno bylo 25 národních pavilonů. 

 Veletrh vytváří příležitost vhodnou formou prezentovat své výrobky, technologie nebo 

služby a navázat kontakty s vyspělými asijskými společnostmi. Následná spolupráce 

pak může mít různou formu – od prostého prodeje zboží a služeb, přes společný 

výzkum a vývoj určitých projektů až po spolupráci v celém regionu jihovýchodní Asie. 

 Akci navštěvují vysoké autority sektoru obrany a bezpečnosti z celého regionu 

ASEAN. 

  

https://www.asiandefense.com/
https://www.asiandefense.com/
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 V rámci veletrhu organizuje Velvyslanectví ČR v Bangkoku ve spolupráci 

s Ministerstvem obrany ČR „Czech Defence Industry Day“, na který budou společně 

s našimi vystavovateli pozváni i významní představitelé thajských ozbrojených a 

bezpečnostních složek. Tato proexportní akce je projektem ekonomické diplomacie 

PROPED zastřešovaném MZV ČR. 

 V plánu je i přímá podpora na místě ze strany nejvyšších představitelů MO ČR. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Zbraně Munice 

Pozemní, letecká a námořní vojenská 

technika 

Software a systémy kybernetické 

bezpečnosti 

Satelitní a bezpilotní technika Systémy pro řešení krizových situací. 

Zabezpečovací technika (CCTV, alarmy) Navigační a komunikační systémy 

Vybavení pro speciální jednotky Vybavení pro policii a bezpečnostní složky 

Požární technika Další příbuzné obory 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Možnost osobní účasti v národní expozici České republiky, výstavní plocha  

(minimum 6 m2) a společné zázemí 

 Základní grafika (název firmy, logo a bannery)  

- na límec stánku, infopult a stěny stánku 

 Adekvátní vybavení stánku nábytkem  

– infopult, stoly, židle, stojan na letáky (více dle individuální dohody) 

 Prostor pro vystavení vzorků 

 Registrační poplatek a zápis do katalogu vystavovatelů 

 Wi-fi po celou dobu konání akce 

 Prostřednictvím ZÚ ČR oslovení a pozvání potenciálních obchodních partnerů z 

regionu k návštěvě expozice  
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Cena 6 m2: 220 500,- Kč bez DPH 

 Cena 9 m2: 330 750,- Kč bez DPH 

Požadavky na větší plochu budou řešeny individuálně 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 3. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura) nejpozději do 15. 4. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. V případě zájmu zašlete 

prosím vyplněnou přihlášku gestorovi akce do 31. 3. 2019. 

Dotazy týkající se Czech Defence Industry Day a podpory ve vztahu k 

thajskému státnímu sektoru zasílejte prosím na Velvyslanectví ČR 

v Bangkoku: Jan Špiler, commerce_bangkok@mzv.cz, tel. +66 2250 9223-4 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jiří Rak 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2 

 

 

 

tel.: +420 224 907 594 

mob.: +420 727 871 639 

e-mail: jiri.rak@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK BANGKOK: 

Jan Lembas 

Embassy of the Czech Republic 

Suite No. 1823 Level 18, Park Ventures 

Ecoplex 

57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan 

Bangkok 10330 

 

tel.: +66 2309 3628 

mob.: +66 970 390 375 

e-mail: jan.lembas@czechtrade.cz 

 

mailto:commerce_bangkok@mzv.cz
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast 6 m2   220 500,- Kč + DPH 

 Osobní účast 9 m2   330 750,- Kč + DPH 

Požadavky na větší plochu budou řešeny individuálně 

 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Jiří Rak  
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-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  
 

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 

 


