
 

 

   

 

ODBORNÁ MISE ČESKÝCH 

POTRAVINÁŘSKÝCH FIREM 

DO IZRAELE 

26. – 29. 11. 2019  

SPOJENÁ S PREZENTACÍ NA VELETRHU ISRAFOOD 2019 A S PREZENTACÍ 

V PALESTINĚ 

POTRAVINY, NÁPOJE 

ZÚ ČR v Tel Avivu, SÚ ČR v Ramalláhu ve spolupráci s agenturou 
CzechTrade a s podporou Ministerstva zemědělství ČR organizují za 
mimořádně výhodných podmínek odbornou misi spojenou s účastí na 
Mezinárodním potravinářském veletrhu Israfood a prezentaci českých 
potravinářů pro palestinské dovozce a obchodníky. Israfood je hlavní 
izraelskou platformou pro setkání výrobců, dovozců a zástupců profesních a 
institucionálních organizací či maloobchodních řetězců. 
www.stier.co.il/israfood/en/ Následuje prezentace a B2B jednání v Betlémě. 
 

PROČ SE INVESTICE DO ODBORNÉ MISE ČESKÝCH 

POTRAVINÁŘSKÝCH FIREM DO IZRAELE VYPLATÍ? 

 Jedná se o nejvýznamnější mezinárodní oborovou akci v Izraeli. 

 Izrael patří k nejrozvinutějším zemím v regionu, velkou část                               

surovin, potravin, zařízení a technologií ale musí dovážet. 

http://www.stier.co.il/israfood/en/
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 Mise spojená s účastí na veletrhu a prezentace v Palestině představuje jedinečnou 

příležitost pro prezentaci vaší firmy a výrobků či služeb. 

 V roce 2018 veletrh navštívilo cca 19 000 profesionálů - majitelé firem, CEO, zástupci 

GŘ, šéfkuchaři, kuchaři, pekaři, nákupčí, manažeři jídel, nápojů, event manažeři, 

profesionální konzultanti, manažeři provozu, údržby, logistiky, prodeje a marketingu. 

 Potravinářství patří v Izraeli i v Palestině k nejperspektivnějším oborům. Tento sektor 

je dlouhodobě na vzestupu, zejména kvůli rychlému růstu obyvatelstva a životní 

úrovně. 

 Na trhu je zájem nejen o potraviny a nápoje, ale i o vše, co souvisí s jejich 

zpracováním, výrobou, balením, skladováním, chlazením či distribucí. 

 Izrael je do značné míry závislý na dovozu potravin, agrárních surovin a některých 

potravinářských technologií, ročně importuje potraviny za 4,4 mld. USD. 

 Náš podíl je jen 12,5 mil. USD, (cca 0,3%), zejména cukr, zemědělské suroviny, 

cukrovinky, alkoholické nápoje, cereálie, dětská výživa, krmivo. Výrazně roste zájem 

o zdravé, organické, nízkokalorické, gluten-free potraviny apod. 

 

MISE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Čerstvé, zmrazené a chlazené potraviny Zdravé, bio/organické, farmářské potraviny 

Mléčné výrobky, sýry a pomazánky Gourmet, delikatesy, etnické potraviny 

Maso, uzeniny, drůbež a ryby Alkoholické a nealkoholické nápoje 

Deserty a pečivo Káva a čaj 

Balení potravin, logistika Produkty a řešení pro institucionální a 

profesionální kuchyně 
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Český stánek je naplánován na výstavišti Israeli Trade & Covention Center, Tel Aviv, 

Izrael a prezentace a networking jsou naplánovány v Betlémě.  

 Zajistíme plochu a výstavbu stánku s označením účastníků v Tel Avivu a prostory pro 

prezentaci a B2B jednání v Palestině. 

 Umožníme kvalitní a přitom úspornou prezentaci vaší společnosti na veletrhu Israfood 

v Tel Avivu a na semináři a B2B jednání v Betlémě. 

 Informace na webu CzechTrade s pozvánkou k návštěvě společné expozice v Tel 

Avivu a prezentace v Betlémě. 

 Na veletrhu v Tel Avivu i prezentaci v Betlémě bude trvale přítomen zástupce 

zahraniční kanceláře.   

 

VARIANTY ÚČASTI NA MISI A VELETRHU 

 Osobní účast 

 Zahrnuje jednací prostor s pultem a 2 židlemi, zápis do katalogu veletrhu Israfood, 

prostory pro prezentaci a B2B jednání v Betlémě.  

 Asistence během veletrhu (dle volných kapacit), prezentace a B2B jednání. 

 1 ks vystavovatelského průkazu na firmu. Z prostorových důvodů u základní účasti na 

výstavě v Izraeli (cca 4-5 m2 na 1 firmu) nedoporučujeme z jedné firmy více než 2 

zástupce. 

 Možnost umístění loga a plakátu/reklamy firmy na stěnovém panelu stánku (další 

panely dle možností). Upozorňujeme na omezený prostor pro vystavení vzorků 

produkce (větší počet nebo rozměrné exponáty pouze po dohodě s organizátory). 

 Poradenství ohledně logistických záležitostí, při výběru vašeho hotelu a dopravy na/z 

výstaviště. Možnost rezervace ubytování za korporátní sazby v hotelu Maxim nebo 

Metropolitan.  

 Základní občerstvení pro hosty na stánku a pro auditorium během prezentace. 

V případě zájmu po skončení prezentace prohlídka Betléma a degustace místní 

kuchyně a nápojů. 

 Výstupem této služby pro vaši firmu bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a 

doporučení konkrétních návazných kroků. 

 Účast dalšího zástupce firmy na misi je za poplatek 5 000,- Kč, určený na úhradu 

souvisejících provozních nákladů. 

 Cena: 12 000,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA MISI A VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 7. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 10. 8. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních podkladů pro zápis do katalogu do      

31. 8. 2019 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti veletrhu a prezentace pro váš výrobek/službu a poradíme, 

jak se nejlépe na veletrh a prezentaci připravit. Přihlášku prosím zašlete 

gestorovi akce co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2019.  

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Zuzana Jesenská 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 566 

mob.: +420 702 213 109 

e-mail: 

zuzana.jesenska@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK TEL AVIV: 

Jiří Mašata 

14 Arie Shenkar, Herzliya Pituah 

4612002, Tel Aviv 

Israel 

 

tel.: +972 9 891 3761  

mob.: +972 52 879 7159 

e-mail: telaviv@czechtrade.cz 

 

STYČNÝ ÚŘAD ČR V RAMALLÁHU: 

Candida Horňáková 

P.O. Box 4035 (Post Al-Bireh) 

Ramallah, Palestine 

 

 

mob.: +970 2296 55 95 

e-mail: candida_hornakova@mzv.cz 

 

 
VELVYSLANECTVÍ ČR TEL AVIV: 

Nela Brádleová 

23 Zeitlin St., Tel Aviv,  

Israel 

 

 

tel.: +972 3 691 1210 

mob.:+972 585 854059 

e-mail: commerce_telaviv@mzv.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast    12 000,- Kč + DPH 

 Účast druhého zástupce             5 000,- Kč + DPH 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Zuzana Jesenská 
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  
trt 

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 

 


