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Mezinárodní B2B akce. Jedná se již o osmou edici akce organizované v Turíně, které                    

se v minulé edici účastnilo 600 vystavovatelů a 1300 účastníků z řad primárně italských 

společností, včetně místních leaderů sektoru. AEROSPACE & DEFENSE MEETING 

TORINO nabízí přímý matchmaking mezi účastníky na základě předběžného zájmu a                      

je efektivním nástrojem k navázání nové obchodní a technologické spolupráce.                                    

Více informací na: https://torino.bciaerospace.com/ 

 

Proč se investice do veletrhu Aerospace & Defense 

Meeting Torino vyplatí? 

— Letecký a kosmický průmysl představuje největší výrobní odvětví v Itálii v oblasti high-

tech integrovaných systémů. Itálie je sedmá na světě a čtvrtá v Evropě s obratem přes 

6,6 miliardy EUR a pracovní silou 33 000 zaměstnanců s vysokou úrovní specializace.18 

tisíc návštěvníků z 55 zemí světa (17 % ze zahraničí, 83 % z Itálie) 

— V regionu Piemont je letecký a kosmický průmysl jednou z produktivních a vědeckých 

excelencí, což potvrzuje regionální poslání pro technologické inovace. Letecký a 

kosmický průmysl v Piemontu zaměstnává přibližně 14 800 lidí s ročním obratem kolem 

3,9 miliardy EUR. 

— Pět hlavních regionálních hráčů vystupuje na národní i mezinárodní úrovni: Leonardo, 

Thales Alenia Space, Avio Aero, UTC Aerospace Systems. Dalších zhruba 280 malých a 

středních podniků působí ve všech oblastech výroby. 

— Vedle společností jsou v regionu i 4 univerzity, 200 soukromých a veřejných výzkumných 

a vývojových center, 4 vědecko-technické parky, 7 inovačních center a 6 inkubátorů. 

— Itálie je sedmá na světě a čtvrtá v Evropě s obratem přes 6,6 miliardy EUR v oblasti 

aerospace. 

— Kancelář CzechTrade Milán má s veletrhem velmi dobrou zkušenost a ráda by navázala 

na úspěšnou misi z roku 2019. Organizátor akce nabízí kolektivní účasti CzechTrade 

lepší cenu stánku oproti standardnímu ceníku. 

  

https://torino.bciaerospace.com/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Letectví 

— Obrana 

— Elektronika 

— Strojírenství 

— Kosmonautika 

— Elektronika 

— Mechanika 

— Automatizace 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Vlastní výstavní plocha (6 m2), základní vybavení objednané plochy – stůl, židle, el. 

zásuvka, koš. Vyřízení veškerých administrativních záležitostí spojených s účastí                   

na veletrhu 

— Zápis do katalogu vystavovatelů, zápis na schůzky B&B a vytvoření harmonogramu 

předem. 

— Asistence pracovníka CzechTrade pro tlumočení a překlad firemního profilu do italského 

jazyka. 

— Publikace účasti firmy na stránkách italské kanceláře CzechTrade. 

— Mailing s pozvánkou s logem CzechTrade k návštěvě vašeho stánku vybraným 

relevantním kontaktům v sektoru. 

 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena: 43 000 Kč bez DPH 

VIRTUÁLNÍ ÚČAST 

— Cena: 26 000 Kč bez DPH 

KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Cena: 15 000 Kč bez DPH 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 7. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 9. 2021. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů.do 15. 10. 2021. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

veletrhu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 31. 7. 2021. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Levan Bokeria 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 540 

mob.: +420 702 259 412 

e-mail: levan.bokeria@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK MILÁN: 

Marek Atanasčev 

Via G. B. Morgagni 20, Milano,  

Italia 

 

tel.: +390 229 532 109 

mob.: +393 894 515 666 

e-mail: 

marek.atanascev@czechtrade.cz 
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast 6 m2    43 000,- Kč + DPH 

 Virtuální účast    26 000,- Kč + DPH 

 Katalogová účast    15 000,- Kč + DPH 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Levan Bokeria 

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 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

