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PODNIKATELSKÁ MISE  

VÝROBCŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
24. – 28. 5. 2021 

Ve dnech 24. – 28. 5. 2021 se uskuteční podnikatelská mise v oblasti zdravotnictví do 

Ázerbájdžánu a Gruzie s účastí náměstka Ministerstva zdravotnictví, JUDr. Radka Policara. 

Cílem mise je setkat se s představiteli klíčových orgánů státní správy, jakými jsou například 

Ministerstvo zdravotnictví, nově vzniklé zdravotní pojišťovny v Ázerbájdžánu, státní 

nemocnice, dále pak s představiteli nově vzniklého holdingu soukromých nemocnic v Gruzii, 

laboratoří, místních univerzit a výzkumných lékařských center. Podnikatelská mise je 

připravovaná zastupitelským úřadem ČR v Gruzii v rámci projektu ekonomické diplomacie 

PROPED na území Gruzie a zahraniční kanceláří CzechTrade v Baku v úzké spolupráci                     

s zastupitelským úřadem ČR v Baku. Hlavním partnerem této mise je Asociace výrobců          

a dodavatelů zdravotnických prostředků.  

Proč se investice do podnikatelské mise vyplatí? 

— Cílem mise je setkat se s potenciálními obchodními partnery, nákupčími do nemocnic                

a dalších zdravotnických zařízení apod. a navázat nové obchodní partnerství, setkat se                

s představiteli klíčových orgánů státní správy, jako např. Ministerstvo zdravotnictví, nově 

vzniklé zdravotní pojišťovny v Ázerbájdžánu, státních nemocnic, dále pak s představiteli 

nově vzniklého holdingu soukromých nemocnic v Gruzii, laboratoří, místních univerzit       

a výzkumných lékařských center. 

 

MISE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Vybavení nemocnic 

— Vybavení laboratoří 

— IT technologie 

— Zdravotnické prostředky a výrobky 

— Zdravotnické zařízení 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Setkání s představiteli ministerstev zdravotnictví Ázerbájdžánu a Gruzie 

— Setkání s představiteli zdravotních pojišťoven 

— Setkání s distributory v oblasti zdravotnické techniky, prostředků a zařízení 

— Návštěva zdravotnických zařízení 
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Předběžný program mise 

— 23. – 24.5. přílet do Baku – doporučujeme Turkish Airlines z důvodu návratu do ČR 

z Gruzie (přílet dne 24.5. maximálně v 6.00 hodin Baku času), ubytování 

— 24.5. – návštěva dvou nemocnic – bude upřesněno; večeře podnikatelů 

— 25.5. – B2B jednání s místními distributory 

               – B2G jednání s vládními představiteli za účasti náměstka MZ ČR, JUDr. Radka 

                  Policara 

               – Table Top prezentace – v závislosti na potřebách a zájmu českých podnikatelů 

          – Official Reception 

— 26.5. – transfer do Gruzie – autobus CzechTrade (cca 6-7 hodin v závislosti na času 

překročení hranic), z hranic do Tbilisi zajišťuje dopravu ZÚ Tbilisi 

                – ubytování v Tbilisi 

—  27.5. – návštěva zdravotnických zařízení 

                – B2G program – jednání s místními distributory 

                – Společenský podnik 

                – Ukončení mise 

— 28. – 29. 5. – odlet do ČR (ideálně Turkish Airlines) 

 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— B2B jednání 

— Prezentace v rámci B2G 

— Návštěva zdravotnických zařízení 

— Table Top Prezentace 

— Cena za účast na misi v Ázerbájdžánu a v Gruzii je 20 000,- Kč 

— Je možné se zúčastnit také jen části v Ázerbájdžánu, kde je cena opět 20 000,- Kč 

— Nebo se zúčastnit jen části mise v Gruzii, kde je účast za 0,- Kč 

— Cena za celou misi: 20 000 Kč bez DPH 
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Podmínky účasti na misi 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 4. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 5. 5. 2021. 

 

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 gestorovi akce do 30. 4. 2021. 

    

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Adriana Dohnalová 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

Tel.: +420 224 907 544 

Mob.: +420 724 966 504 

adriana.dohnalova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT ZK ÁZERBÁJDŽÁN A 

GRUZIE: 

Pavel Zelenka 

Embassy of the Czech Republic, 

Caspian Plaza, 44, Jafar Jabbarli 

Str., Baku, Azerbaijan 

 

mob: +994 512 069 695 

pavel.zelenka@czechtrade.cz 

  

mailto:pavel.zelenka@czechtrade.cz
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast na celé misi                                                 20 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast na misi v Ázerbájdžánu                               20 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast na misi pouze v Gruzii                    0,- Kč  

 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

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 
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