
 
 

  

 

 

 

 

 

XXII SYMPOZJUM 

ENERGETYKA BEŁCHATÓW 

7. – 9. 9. 2020 
HOTEL SPORT, BEŁCHATÓW, POLSKO 

ENERGETIKA 

 

Zajímá vás, jak se vyvíjí situace v polském energetickém sektoru? Chcete 

zjistit, jaké investiční projekty se chystají na poli energetiky? Mít možnost být u 

utváření DLOUHODOBĚJŠÍ ENERGETICKÉ STRATEGIE Polska? Pak byste 

rozhodně neměli chybět na 22. Symposiu ENERGETYKA BEŁCHATÓW. 

Nebudou zde chybět představitelé velkých energetických firem, jejich 

dodavatelů či zástupci státních institucí. 

PROČ SE INVESTICE DO AKCE ENERGETYKA BEŁCHATÓW 

VYPLATÍ? 

 Polsko se snaží o splnění cílů EU v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2020. 

Veškeré kroky vedoucí ke splnění cílů (snížení emisí skleníkových plynů, 

snaha o větší využívání energie z OZE a zlepšení energetické účinnosti) 

budou vyžadovat modernizaci současných technologií i investice do nových 

projektů.  
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 Dá se tedy očekávat zájem o navázání přeshraniční spolupráce s dalšími 

obchodními partnery, aby se společným úsilím podařilo splnit náročné cíle EU. 

 V prosinci 2019 předseda Energetického regulačního úřadu rozhodl o řadě aukcí 

OZE. Energie byla zasmluvněna na více než 20 miliard PLN. V důsledku kampaně 

má vzniknout 2.2 GW nových pobřežních větrných farem a 900 MW solárních 

farem. 

 Byl vyhlášen program „Moje elektřina“ s rozpočtem 1 mld. zl na podporu stavby 

domácích fotovoltaických elektráren. 

 NEJVĚTŠÍ AKCE V OBORU ENERGETIKY, účast decision-makerů všech 

důležitých hráčů na polském trhu, v souhrnu několik stovek odborných účastníků. 

Využijte tedy možnosti pohovořit z očí do očí s představiteli velkých energetických 

firem či jejich dodavateli o aktuální situaci a možnostech spolupráce. 

 

AKCE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

 

Ochrana životního prostředí v energetice Spalovací kotle 

Pokročilé systémy čištění spalin Energie a inovace v energetice 

Nové způsoby generace tepla Zplyňování biomasy 

Energetická efektivita a úspory energie Obnovitelné zdroje energie 

Drony v energetice  

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český stánek s limitovanou kapacitou, 

na kterém vaši firmu rádi uvítáme.  

 Hlavním cílem je více se na konferenci zviditelnit a získat na stánku komfortní 

podmínky pro jednání s polskými partnery. 
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VARIANTY ÚČASTI NA AKCI 

 Osobní účast 

 Prezentace vaší společnosti na českém stánku - pronájem plochy, stavba 

expozice. Zajištění stolku se židlemi pro jednání a sdíleného zázemí stánku - 

přívod elektřiny, malá kuchyňka.  

 Výroba grafiky na základě zaslaných tiskových dat. Prezentace vaší společnosti 

– umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku. 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s vašimi obchodními partnery. 

 Zajištění vystavovatelských průkazů (2 ks na firmu) a parkovací karty (1 ks na 

firmu). 

 Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů. 

 Každodenní úklid stánku, drobné občerstvení. Zaplacení všech potřebných 

poplatků (poplatek za přihlášení, odpad, energie atp.). 

 Cena: 

 plocha cca 5 m2 + společné zázemí  54 900,- Kč bez DPH 

 plocha cca 7 m2 + společné zázemí  61 100,- Kč bez DPH 

 plocha cca 9 m2 + společné zázemí  67 500,- Kč bez DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 10. 6. 2020. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude 

obratem zaslána zálohová faktura) nejpozději do 30. 6. 2020. 

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se 

nejlépe na veletrh připravit. V případě zájmu prosím kontaktujte gestora 

akce do 10. 6. 2020. 
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Bohuslav Květoň 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

 

tel: +420 224 907 593 

mob.: +420 607 000 509 

e-mail: bohuslav.kveton@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK VARŠAVA: 

Ivo Šipl 

Ambasada Republiki Czeskiej 

ul. Koszykowa 18 

00-555 Warszawa, Polsko 

 

 

tel.: +48 225 251 866 

Mob.: : +48 882 145 035 

e-mail: Ivo.sipl@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 cca 5 m2 + společné zázemí   54 900,- Kč bez DPH 

 Osobní účast cca 7 m2 + společné zázemí   61 100,- Kč bez DPH 

 Osobní účast cca 9 m2 + společné zázemí   67 500,- Kč bez DPH 

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

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

Bohuslav Květoň 

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  
 


