
 

     

 

PODNIKATELSKÁ MISE PRO 

FIRMY Z PIVOVARSKÉHO 

SEKTORU  
1. POLOVINA ČERVNA 2021  
MADRID, ŠPANĚLSKO  

Zahraniční kancelář CzechTrade Španělsko, společně s Velvyslanectvím České 

Republiky v Madridu, kanceláří CzechTourism a za podpory Ministerstva zemědělství 

ČR, pořádá v 1. polovině června 2021 podnikatelskou misi v pivovarském sektoru. 

Cílem mise je rozvinutí exportního potenciálu českých firem, nalezení nových 

obchodních partnerů na španělském trhu a zvýšení povědomí o českém pivovarnictví 

v zahraničí.  

 

Celá akce se bude konat v rámci 2 dnů a bude rozdělena do několika částí:  

- oborová konference, představení českých firem; 

- B2B jednání se španělskými firmami z oboru;  

- Společenská akce na rezidenci velvyslance ČR v Madridu s ochutnávkou piv a 

ukázkou pivovarských technologií; 

- další doprovodný program.  

 

Na akci Vám po celou dobu budou k dispozici zástupci agentur a Velvyslanectví. 

Bude zajištěno tlumočení, doprava z / na letiště, občerstvení a korekce firemních 

propagačních materiálů do španělštiny.  
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PROČ SE INVESTICE DO PIVOVARSKÉ MISE VYPLATÍ? 

• Akce je finančně podpořená ze strany Ministerstva zemědělství ČR; 

• Jedná se o ideální příležitost pro nalezení nových obchodních partnerů; 

• Profesionální PR komunikace a propagace Vaší firmy v oborových časopisech, v 

asociacích a v rámci široké škály online kanálů; 

• Degustace a ukázka produktů a služeb na místě. 

 

MISE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Pivovarnické technologie  Regionální pivovary 

Sládci  Další know how 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

• Oborová konference pro představení technologií, produktů a know how 

• B2B jednání se španělskými firmami 

• Oficiální společenská akce na rezidenci velvyslance ČR v Madridu, spojená s 

ochutnávkou piv a ukázkou technologií jednotlivých účastníků 

• B2B online jednání s firmami z odlehlých oblastí 

• Doprovodný program 

• Termín mise bude upřesněn v průběhu dubna dle dostupných letů 

 

 

VARIANTY ÚČASTI NA MISI 

 Osobní účast 

• Cena: 2 500,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA MISI 

• Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 20. 3. 2021; 

• Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 31. 3. 2021; 

• Dodání katalogů či jiných propagačních materiálů firmy ve španělském jazyce; 

• Včasné dodání vzorků před akci dle domluvy se zástupci ZK  

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se mise, forem prezentace, 

doprovodných služeb a poradíme, jak se nejlépe na zmíněnou akci připravit. 

Přihlášku, prosím, zašlete v tištěné podobě gestorovi akce do 20. 3. 2021.

  

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 ŠPANĚLSKO: 

Petra Jindrová 

Avenida PIO XII 22-24, 28016,  

Madrid, Španělsko 

 

 

mob.: +34 722 583 985 

tel.: +34 913 531 890 

e-mail: petra.jindrova@czechtrade.cz 

 
 
Akce je pořádána ve spolupráci s: 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast    2 500,- 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  
 

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 

 


