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SEKTOR STAVEBNICTVÍ 

Mise českých firem zaměřená na stavebnictví, smart 

home technologie a interiérové doplňky do Indie  
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MISE ČESKÝCH FIREM ZAMĚŘENÁ NA STAVEBNICTVÍ, SMART HOME 

TECHNOLOGIE A INTERIÉROVÉ DOPLŇKY DO INDIE  
 

7. – 11. 11. 2022 

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na specializované misi výrobců 

z oblasti stavebnictví, interiérových doplňků, chytrých technologií a automatizace domácností 

(Smart Home technology) a kanceláří, která má za cíl prezentovat české firmy v Indii a 

podpořit navázání nových obchodních kontaktů. Mise je spojená s návštěvou veletrhu 

ACETECH 2022, který proběhne v Mumbai ve dnech 10. – 13. 11. 2022. 

 

Residenční výstavba je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví indického stavebního 

průmyslu, jehož růst je podporován velkou populační základnou, rostoucí úrovní příjmů a 

rychlou urbanizací. Největší boom v post-covidové době zažívá tento segment v Mumbai – 

nejbohatším městě a finančním centru Indie, kde má jen v příštích třech letech vzniknout  

150 000 nových bytů na 14 milionech m2, a to především v moderních, výškových budovách. 

 

Zúčastněte se mise do Indie a staňte se součástí rozmachu indického stavebnictví. 

 

 

Proč se investice do účasti na stavebnické misi vyplatí? 

— Setkáte se se zástupci indických firem podnikajících v oblasti stavebnictví, a to v jejich 

firmách i během semináře a následných B2B jednání 

— Firmy budou předem vybrány na základě požadavků jednotlivých účastníků mise 

— Setkáte se s nákupčími velkých stavebních firem 

— Navštívíte stavební veletrh ACETECH 2022 se širokým zaměřením, zahrnujícím mimo 

jiné stavební materiály a stavební technologie, vybavení interiérů včetně osvětlení, 

vybavení kuchyní, obkladů, podlahových krytin atd., technologie pro automatizaci 

domácností a kanceláří a další 

— Podrobný seznam kategorií je k dispozici na stránkách veletrhu 

— Veletrh ACETECH 2022 se koná v Mumbai ve dnech od 10. 11. do 13. 11. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://etacetech.com/index.html
https://etacetech.com/index.html
https://etacetech.com/exhibitors.html#heading-2
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7. – 11. 11. 2022 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM MISE 

— Pondělí 7. 11. 2022 

• Prezentace Vaší firmy v rámci podnikatelského semináře na obchodní komoře FICCI 

a navazující B2B jednání s předem vybranými indickými firmami 
 

— Úterý 8. 11. 2022 

• Návštěva vybraných indických firem a stavebních developerů 
 

— Středa 9. 11. 2022 

• Návštěva vybraných indických firem a stavebních developerů 
 

— Čtvrtek 10. 11. 2022 

• Návštěva veletrhu ACETECH 2022 
 

— Pátek 11. 11. 2022 

• Návštěva veletrhu ACETECH 2022 a individuální program 

 

V případě zájmu o účast na veletrhu ACETECH 2022 formou vystavování se co nejdříve 

obraťte na garanta této mise, p. Nikolu Palinkovou nebo kontaktujte vedoucí ZK Mumbaí a 

ZK Bangalore. CzechTrade zajistí organizaci této formy účasti. Po celou dobu mise Vám 

budou k dispozici vedoucí zahraničních kanceláří CzechTrade Mumbaí a Bangalore. 

 

 

Formy účasti na misi 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena zahrnuje: zajištění jednání B2B, návštěva podniků, transfery po dobu mise a 

občerstvení na seminářích 

— Cena nezahrnuje: letenka z České republiky, ubytování v Indii, vstupné na veletrh  

ACETECH 2022 
 

— Cena: 20 000 Kč bez DPH  
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Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 6. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 8. 7. 2022 

 

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 zašlete 

gestorovi akce p. Nikole Palinkové do 30. 6. 2022 na nikola.palinkova@czechtrade.cz. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Nikola Palinková 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 575 

mob.: +420 725 493 783 

e-mail: nikola.palinkova@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK INDIE: 

Ivan Kameník 

CzechTrade Indie – Bengalúru 

mob.: +91 843 124 1912 

e-mail: ivan.kamenik@czechtrade.cz 

 

Luboš Ulč 

CzechTrade Indie - Mumbaí 

mob.: +91 882 882 0140 

e-mail: lubos.ulc@czechtrade.cz 

mailto:nikola.palinkova@czechtrade.cz


 
 

 

 

MISE ČESKÝCH FIREM ZAMĚŘENÁ NA STAVEBNICTVÍ, SMART HOME 

TECHNOLOGIE A INTERIÉROVÉ DOPLŇKY DO INDIE  
 

7. – 11. 11. 2022 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast       20 000,- Kč + DPH 

 

 

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

 

Naskenovanou přihlášku je nutné zaslat na email: 

nikola.palinkova@czechtrade.cz a zároveň odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Nikola Palinková 

Štěpánská 567/15, 120 00 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 

 

 

mailto:nikola.palinkova@czechtrade.cz
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

