
 

    

 

MISE ČESKÝCH VÝROBCŮ 

POTRAVINÁŘSKÝCH 
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Pětidenní mise do Indie má za cíl prezentovat české výrobce v Mumbaí a 
Bengalúru za účelem nabídky potravinářských technologií indickým 
potravinářským firmám. Akce je připravována společně s Velvyslanectvím ČR 
v Dillí a za podpory Ministerstva zemědělství ČR. 
 

PROČ SE INVESTICE DO MISE VÝROBCŮ POTRAVINÁŘSKÝCH 

TECHNOLOGIÍ VYPLATÍ? 

 Mise umožní prezentaci českých firem v Indii za účelem nalezení nových odbytových 

možností, zahájení podnikání a investování. Nabízíme B2B jednání s indickými 

firmami dle požadavků české firmy. Po celou dobu akce vám budou k dispozici 

zástupci zahraniční kanceláře CzechTrade Bengalúru. 

 V Bengalúru úspěšně funguje český podnikatelský inkubátor pod záštitou 

CzechTrade, ZÚ a AMSP. 
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MISE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Technologie, stroje a zařízení v oblasti:  

Balení potravin a nápojů Zpracování mléka 

Etiketování potravin a nápojů Skladování potravin a nápojů 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Prezentace a podpora českých firem jako potenciálních partnerů pro indické firmy a 

asistence při navázání kontaktů s indickými partnery formou B2B. 

 Setkání s novými zákazníky na semináři B2B a především přímo v indických 

podnicích dle požadavků a zaměření firmy. Přímá jednání s předem vytipovanými 

partnery jsou nejlepším prostředkem pro vstup na nový trh. 

 Cílem podnikatelské mise je zprostředkovat jednání s indickými importéry 

potravinářských technologií. Primárně by mělo jít o společnosti a podnikatele, kteří 

mají zájem vstoupit na indický trh a naleznout potenciální partnery pro dodávky 

technologií pro indické odběratele.  

 

PROGRAM MISE 

 Mise bude trvat 5 dní, plánovaný počet účastníků mise je 10 osob. 

 V první části proběhne návštěva Mumbaí- setkání s potravinářskými firmami, 

návštěva food parku (průmyslová zóna zaměřená na zpracování potravin) v Pune. 

 V druhé části mise bude následovat návštěva Bengalúru: návštěva 2 food parků, 

mlékárny, pivovaru a B2B jednání na místní hospodářské komoře (B2B –potenciální 

partneři budou pozváni dle profilů české firmy). 

 

 Osobní účast 

 Cena zahrnuje zajištění jednání B2B, návštěvu podniků, transfery po dobu mise a 

občerstvení na seminářích. 

 Cena nezahrnuje: letenku z ČR, letenku z Mumbai do Bengalúru a ubytování. 

 Cena: 10 000,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA MISI 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 9. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 9. 2019. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti mise pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na 

misi připravit. Přihlášku prosím zašlete emailem gestorovi akce panu Ivanovi 

Kameníkovi do 15. 9. 2019 na ivan.kamenik@czechtrade.cz, tel. kontakt +91 

98 704 130 81 či +420 776 016 143. 

 

 

Ivan Kameník 

PUSHPAK HUB,No.303 MES Ring Road Jalahalli 

BangalIvan Kameník 

PUSHPAK HUB,No.303 MES Ring Road Jalahalli 

Bangalor 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast   10 000,- Kč + DPH 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT PANU KAMENÍKOVI 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
IVAN KAMENÍK  
ivan.kamenik@czechtrade.cz 
 
 
 
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 

 

mailto:ivan.kamenik@czechtrade.cz

