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CZECH STARTUP DAY 
 

8. 2. 2022 

Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni organizuje 8. února 2022 setkání českých startupů 

a rakouských investorů. Tato akce je určena inovativním českým firmám, které mají zájem o 

financování a hledají nové investiční partnery.  

Akce Czech Startup Day vznikla ve spolupráci CzechTrade, obchodně-ekonomického úseku 

velvyslanectví ČR ve Vídni a CzechInvest. Jejím cílem je propojit české inovativní startupové 

firmy s rakouskými investory. Účastnit se budou rakouské investiční fondy a business angels, 

kteří se specializují na investice v regionu střední a východní Evropy. Někteří z nich již mají 

zkušenost přímo s investicemi do českých startupů.  

Úvodní část akce otevře prezentace rakouského ekosystému a přítomných investorů. Na ni 

naváže pitch session vybraných startupů. Ve druhé networkingové části se budou jednotlivé 

startupy prezentovat na informačních stáncích.  

 

Proč se zúčastnit akce Czech Startup Day? 

— Akce Czech Startup Day se uskuteční v reprezentativních prostorách velvyslanectví ČR 

ve Vídni. V první části proběhnou informativní prezentace. Rakouská investiční agentura 

ABA představí místní startupový ekosystém a cesty, jak získat nové investory. Přítomné 

investiční fondy a největší rakouská asociace business angels seznámí účastníky se 

svými aktivitami a zaměřením. 

— První část bude zakončena tzv. pitch session, během níž své portfolio odprezentuje pět 

vybraných startupů. Následovat bude oběd a druhá networkingová část. Všechny 

startupy budou mít k dispozici vlastní informační stanoviště, podobně jako je tomu 

například na veletrhu. Investoři si tak budou moci prohlédnout jejich nabídku a rovnou 

prodiskutovat podrobnosti. 

— Jednacím jazykem akce je angličtina. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

CZECH STARTUP DAY 
 

8. 2. 2022 

SETKÁNÍ JE URČENO PRO FIRMY Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBORŮ: 

— Informační technologie 

— Turismus 

— SaaS 

— Péče o seniory 

— Pokročilé materiály a technologie 

— Další inovativní technologie 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Osobní setkání s rakouskými investory 

— Informační stanoviště pro prezentaci startupu (stůl, židle, prostor pro elektronický nebo 

tištěný poutač) 

— Účast na pitch session pro pět vybraných startupů 

— Seznámení s rakouským startupovým ekosystémem včetně cest, jak získat nové 

investory 

— Uvedení v katalogu účastníků 

— Obědový raut a networking 

 

Přijďte se seznámit s rakouskými investory, kteří se specializují na region střední a 

východní Evropy, a navázat nové obchodní kontakty! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

CZECH STARTUP DAY 
 

8. 2. 2022 

Formy účasti na akci 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena: 3 900 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 10. 12. 2021 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 27. 12. 2021 

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni. 

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete naskenovanou emailem gestorovi akce na adresu 

jan.spunda@czechtrade.cz a v kopii na vienna@czechtrade.cz nejpozději do 10. 12. 2021. 

     

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jan Špunda  

CzechTrade 

Štěpánská 567/15  

120 00 Praha 2 

 

Tel.: +420 224 907 580 

Mob.: +420 602 254 839 

E-mail: jan.spunda@czechtrade.cz 

  

 

 
KONTAKT NA ZK RAKOUSKO: 

Julie Havlová 

CzechTrade Rakousko 

Penzingerstrasse 11 – 13  

A-1140 Vídeň, Rakousko 

 

Tel.: +43 1 899 58 162 

Mob.: +43 664 3525 105 

E-mail: vienna@czechtrade.cz 

mailto:jan.spunda@czechtrade.cz
mailto:vienna@czechtrade.cz


 
 

 

 

CZECH STARTUP DAY 
 

8. 2. 2022 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast    3 900,- Kč + DPH 

 

 

 

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

 

Naskenovanou přihlášku je nutné odeslat emailem na adresu 

jan.spunda@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 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 
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