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SETKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S RAKOUSKÝMI 

OBCHODNÍMI AGENTY Z OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ, 

NÁBYTKÁŘSTVÍ A STAVEBNICTVÍ 

Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni organizuje 5. října 2021 setkání s oborově 

zaměřenými obchodními agenty z Rakouska. Tato akce je určena pro české výrobní firmy z 

oborů stavebnictví, potravinářství a nábytkářství/interiéry, které hledají nové odbytové 

možnosti na rakouském trhu a mají zájem o spolupráci s obchodním agentem. Při jednání 

mohou české firmy prodiskutovat své exportní záměry s přítomnými obchodními agenty a 

navázat s nimi dlouhodobou spolupráci. 

Samotnému setkání předchází seminář, který pořádá Velvyslanectví České republiky ve 

Vídni ve spolupráci s rakouským grémiem obchodních agentů. Během semináře se účastníci 

mimo jiné dozvědí, na jakém principu obchodní agenti fungují a jaký je právní rámec 

spolupráce. Podrobný harmonogram naleznete v příloze. 

Akce se zúčastní také zástupce rakouského certifikačního institutu, se kterým mohou 

české firmy zkonzultovat, jaké zkoušky a certifikace jsou pro konkrétní produkty 

v Rakousku vyžadovány. 

SETKÁNÍ JE URČENO PRO FIRMY Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBORŮ: 

— Dřevo a stavebniny 

— Stavební materiál, stavební komponenty, inovativní stavební materiály 

— Izolační hmoty, dveře, okna, schody, atd. 

— Nábytek a vybavení interiérů 

— Potravinářství (potraviny, lahůdky a delikatesy, zdravá výživa) 

— Nápoje  

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Osobní setkání s rakouskými oborovými obchodními zástupci 

— Možnost konzultace exportních záměrů se zástupcem CzechTrade 

— Možnost konzultace se zástupcem rakouského certifikačního institutu 

— Účast na praktickém semináři o spolupráci s obchodními agenty 

— V případě nutnosti tlumočení CZ – DE během jednání 

 



 
 

 

 
 
 

 

SETKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S RAKOUSKÝMI 

OBCHODNÍMI AGENTY Z OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ, 

NÁBYTKÁŘSTVÍ A STAVEBNICTVÍ 

Přijďte se seznámit s rakouskými obchodními zástupci, kteří jsou specialisty prodeje a 

marketingu a jsou cenným pomocníkem pro vstup na nové trhy! 

V Rakousku působí téměř 9 tisíc obchodních agentů, kteří ročně zprostředkují zboží v 

hodnotě 23,2 mld. EUR, přitom 65 % těchto obchodů je ve prospěch zahraničních firem. 

Všichni rakouští obchodní zástupci jsou členy Rakouské hospodářské komory (WKO) i 

mezinárodní unie IUCAB (International Union of Commercial Agent and Brokers) a podléhají 

rakouskému zákonu o obchodních zástupcích (Handelsvertretergesetz, zkratka HVertrG, 

1993). 

 

Varianty účasti na akci 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena: 1 500 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 10. 9. 2021. 

 

V případě dotazů se obracejte na zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 10. 9. 2021. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Nikola Palinková 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 575 

e-mail: 

nikola.palinkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK RAKOUSKO: 

Julie Havlová 

Penzingerstrasse 11 – 13  

A-1140 Vídeň, Rakousko 

 

tel: +43 1 899 58 162 

mob: +43 664 3525 105 

e-mail: vienna@czechtrade.cz 



 
 

 

 

SETKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S RAKOUSKÝMI 

OBCHODNÍMI AGENTY Z OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ, 

NÁBYTKÁŘSTVÍ A STAVEBNICTVÍ 

 

Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast    1 500,- Kč + DPH 

 

 

 

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

Vyplněnou závaznou přihlášku pošlete prosím naskenovanou 

emailem nejpozději do 10. 9. 2021 na adresu: 

nikola.palinkova@czechtrade.cz                                                            

a v kopii na vienna@czechtrade.cz 

 

 

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 
 

E-mail 
 

Přesná jména účastníků 
z firmy (1-2) 

 

Prohlašuji, že uhradíme účastnický poplatek ve výši 1 500,- Kč + DPH. 
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