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SOURCING DAY – BIEDRONKA 
 

září / říjen 2022 

Na přelomu září a října 2022 pořádá zahraniční kancelář CzechTrade Polsko obchodní 

setkání českých firem s nákupčími řetězce Biedronka.  

Biedronka je síť obchodů patřící akciové společnosti Jerónimo Martins Polska, kterou vlastní 

portugalské konsorcium Jerónimo Martins. Na úspěchu firmy pracuje více než 68 000 

zaměstnanců a v současnosti má 3 154 prodejen v Polsku. Více informací o síti Biedronka 

naleznete na: https://www.biedronka.pl 

 

Síť hledá v České republice výrobce produktů v následujících kategoriích: 

— Kosmetika – pouze privátní značka 

— Toaletní papír, kapesníky 

— Péče o dítě (Baby Care), plenky, dětská kosmetika a výživa 

— Chlazené hotové pokrmy (např. knedlíky, smažený sýr atd.) 

— Mléčné výrobky (např. jogurty, plísňový sýr, podmáslí, kefír atd.) 

— Značkové sladkosti (např. čokoláda, želé, cukrová vata, pralinky, lízátka, žvýkačky atd.) 

— Čistící kuchyňské prostředky – pouze privátní značka 

— Uzeniny 

— Teplé nápoje – káva, čaj  

— Mražené zpracované ryby (např. obalované rybí prsty, obalované rybí steaky atd.) 

— Mražené ryby bez glazury s max. 10 % glazurou, čisté složení 

 

Co nabízíme českým firmám: 

— Osobní setkání s nákupčími řetězce Biedronka  

— Možnost konzultace exportních záměrů s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade 

Polsko 

— V případě potřeby možnost asistence v průběhu jednání 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biedronka.pl/


 
 

 

 
 
 

 

SOURCING DAY – BIEDRONKA 
 

září / říjen 2022 

Zájemce o spolupráci žádáme o zaslání produktového katalogu / prezentace v angličtině 

nebo polštině.  

Podklady zašlete na adresu jana.trnkova@czechtrade.cz, v kopii na ivo.sipl@czechtrade.cz 

nejpozději do 22. července 2022. 

Nákupčí řetězce se plánují osobně setkat s vybranými dodavateli v Praze nebo ve Varšavě, 

případně online dle situace. Místo a forma setkání budou včas upřesněny. 

Představení českých výrobců řetězci BIEDRONKA je bezplatné. BIEDRONKA vybere české 

dodavatele k osobnímu / online jednání podle dodaných podkladů. Pokud bude česká firma 

vybrána k osobnímu / online jednání, bude jí účtován poplatek 2 800 Kč + DPH. 

Gestoři akce jsou Vám plně k dispozici pro jakékoliv dotazy. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 583 

mob.: +420 702 213 099 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK POLSKO: 

Ivo Šipl 

Ambasada Republiki Czeskiej,  

Koszykowa 18, 00 – 555, Warszawa 

 

tel.: +48 225 251 866 

mob.: +48 882 145 035 

e-mail: ivo.sipl@czechtrade.cz 
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SOURCING DAY – BIEDRONKA 
 

září / říjen 2022 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Účast na Sourcing Day se sítí Biedronka    2 800,- Kč + DPH 

 
 

 

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

 

Naskenovanou přihlášku je nutné odeslat emailem na adresu 

jana.trnkova@czechtrade.cz, v kopii na ivo.sipl@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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