
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše zahraniční kancelář CzechTrade Baku pro vás připravila B2B on-line fórum 

“Czech – Azerbaijan Tourism Perspectives and Opportunities in 2021”. Toto online 

fórum vytváří jedinečnou příležitost setkat se s klíčovými vládními představiteli v 

oblasti cestovního ruchu České republiky a Ázerbájdžánu. Poskytuje také možnost 

setkat se s obchodními partnery a diskutovat o současné situaci a potenciálu 

budoucí spolupráce mezi oběma stranami. Pevně věříme, že toto setkání vás, 

představitelů odvětví cestovního ruchu, přispěje nejen k vzájemnému seznámení, ale 

především k navázání hlubší spolupráce vedoucí k budoucím úspěšným obchodním 

aktivitám. Naše kancelář CzechTrade v Baku je připravena plně podporovat tuto 

vzájemnou spolupráci mezi českými a ázerbájdžánskými partnery. Také jsme 

přesvědčeni, že toto fórum je jedním z nejlepších způsobů, jak uspět.  

 

 

 

ČESKO – ÁZERBÁJDŽÁNSKÉ PŘÍLEŽITOSTI                        
V SEKTORU TURISMU V ROCE 2021 

4. března 2021 

9:30 – 11:10 SEČ seminární část  

11:30 – 15:30 SEČ B2B jednání 

 

 

 

 

B2B ONLINE FORUM 



5 HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ SE ZÚČASTNIT 

• Setkáte se s představiteli státních úřadů cestovního ruchu a obchodními partnery 

• Seznámíte se s aktuální situací v České republice a v Ázerbájdžánu (AZE) 

• Seznámíte se s potenciálem budoucí spolupráce 

• Seznámíte se s možností účasti na akcích pořádaných v CZE a AZE 

• Seznámíte se s aktuálně nabízenými a nově připravovanými službami CzechTrade. 

 

DATUM, ČAS, DOBA TRVÁNÍ, JAZYK, PODMÍNKY 

• Datum konání: 4. března 2021 

• 09:30 – 11.10 SEČ – prezentace panelistů 

• 11:30 – 15:30 SEČ – B2B jednání 

• Jazyk: angličtina 

• Účast na seminární části je bezplatná, B2B jednání je v rámci COVID služeb 
CzechTrade* 

• Zájemci na seminární a B2B setkání musí zaslat vyplněný dotazník na adresu 
marketa.sebelova@czechtrade.cz nejpozději do 23. února 2020. 

 

PROGRAM 

• 9:30 – 9:40 – PAVEL ZELENKA, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Baku – 
úvodní slovo 
 

• 9:40 – 9:50 – Jeho excelence MILAN EKERT, velvyslanec České republiky v 
Ázerbájdžánu – vzájemné ekonomické vztahy mezi Českou republikou a 
Ázerbájdžánem 
 

• 9:50 – 11:10 – PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ DISKUSE 
 

• PEŤA BAČOVÁ, konzulka Velvyslanectví České republiky v Ázerbájdžánu – 
aktuální vízová politika ČR během pandemie Covid-19 

 

• RENATA KRÁLOVÁ, ředitelka odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj – 
aktuální situace v cestovním ruchu v ČR, podpora české vlády pro český 
cestovní ruch 

 

• ALENA KUDÍLKOVÁ – ředitelka zahraničního zastoupení CzechTurism 
Moskva – představení CzechTourism, činnosti a nabídky služeb agentury pro 
B2B partnery 

 

• SEVINJ ZEYNALLI – Director of International Market Management 
Department, Azerbaijan Tourism Board – hlavní mezinárodní akce pořádané 

v Ázerbájdžánu v roce 2021/2022, obecný přehled turistických atrakcí 
Ázerbájdžánu 

 

mailto:marketa.sebelova@czechtrade.cz
https://www.czechtradeoffices.com/ru/az
https://www.mzv.cz/baku/en/index.html
https://www.mzv.cz/baku/en/index.html
https://www.mzv.cz/baku/en/index.html
https://mmr.cz/en/homepage
https://www.czechtourism.com/ru/press/home/
https://www.czechtourism.com/ru/press/home/
https://www.tourismboard.az/


• GUNAY SAGLAM – secretary, General of Azerbaijan Hotel Association – 

obecný přehled ázerbajdžánského hotelového průmyslu 

• ALI ISRAFILOV – Executive Director of Azerbaijan Tourism Agencies 

Association – obecný přehled ázerbajdžánských turistických agentur 
 

• TEREZA PICKOVÁ – výkonná ředitelka Asociace českých cestovních 
kanceláří a agentur – spolupráce se členy asociace a českými vládními 
orgány 

 

• ULVI HASANZADE – zástupce AZAL v ČR, AZAL – letecké spojení mezi ČR 

a Ázerbajdžánem 
 

• 11:10 – 11:20 – PAVEL ZELENKA, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Baku 
– B2B instrukce 
 

• 11.30 – 15:30 – plánované B2B schůzky  

Časový plán každého B2B setkání bude stanoven po obdržení přihlášek. Přesný čas 
schůzky bude přidělen každému účastníkovi v B2B části Fóra, který obdrží společně s 
odkazem a pokyny do 1. března 2021. Časové termíny jsou závazné a nelze je měnit. Počet 
jednání je limitovaný.  

*Dohodnutá jednání jsou pro klienty CzechTrade sjednány bezplatně v rámci 
programu Pomoc COVID 19, služba je v původní hodnotě 5900 Kč, po dokončení 
obdrží každý klienti daňový doklad na 0 Kč. 

 

PRO PŘIHLÁŠENÍ VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ FORMULÁŘ 
 

 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 

Název společnosti  

IČ  

kategorie (zaškrtněte) 

Hotel 

Tour operator / agency (incoming / outgoing) 

Others: 

Web  

O společnosti (krátké 
info, čeho se vaše 
obchodní činnost týká) 

 

Jméno a příjmení 
zástupce 

 

Telefonní číslo (s 
aplikací Whatsapp) 

 

 

Email   

Pracovní pozice 
 

https://en.accka.cz/
https://en.accka.cz/
https://www.azal.az/en/
https://www.czechtradeoffices.com/ru/az


 Mám zájem o účast na B2B jednáních:         ANO          NE    (zaškrtněte) 

 Pokud máte zájem, zaškrtněte, s jakým typem subjektu chcete jednat: 

a) Hotel                           

b) Cestovní kancelář (incomingová  / outgoingová)  

c) Další - specifikujte 

 

Jestliže znáte jméno konkrétního ázerbájdžánského partnera, se kterým byste se rádi setkali, 

uveďte jeho název: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ONLINE FORUM JE ORGANIZOVÁNO ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘÍ CZECHTRADE 

BAKU VE SPOLUPRÁCI S NÁSLEDUJÍCÍ ORGANIZACEMI 

• Velvyslanectví České republiky v Baku 

• Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

• State Tourism Agency of the Republic of Azerbaijan 

• CzechTourism 

• Azerbaijan Tourism Board 

• Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 

• Azerbaijan Tourism Association  

• Prague Convention Bureau 

• Azerbaijan Convention Bureau 

• Svaz léčebných lázní České republiky 

• Česká asociace hotelů a restaurací 

• Azerbaijan Hotels Association 

 

Moc děkujeme všem spolupracujícím organizacím, bez nichž by se tato akce 

neuskutečnila. 

 

 

 

                              


