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Každý občan Gruzie spořádá ročně více než 127 kg moučných výrobků. Denně se tedy 

jedná o 349 gramů moučných výrobků, což řadí obyvatele Gruzie mezi jedny z největších 

konzumentů moučných výrobků na světě. Samotná Gruzie produkuje ročně cca 139 000 tun 

pšenice. Jedná se ale pouze o čtvrtinu celkové spotřeby pšenice v zemi, zbylé tři čtvrtiny 

pocházejí z importu, především z okolních států.  

Pekárenství je jedním z nejrozšířenějších potravinářských odvětví v zemi. Kromě velkých 

pekárenských provozů pracují v zemi desítky malých a středních pekáren i menších 

cukrárenských provozoven. Většina technologického vybavení pekáren pochází z dovozu 

stejně jako používané spotřební materiály a mnohé ingredience.  

V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade v Tbilisi českým firmám možnost 

zúčastnit se krátké pracovní cesty – obchodní mini mise, která zahrnuje osobní schůzky a 

jednání s místními podnikatelskými subjekty se zájmem o spolupráci z různých regionů 

Gruzie a představiteli místní samosprávy. 

 

Cíle podnikatelské mini mise 

— Hlavním cílem plánované akce je představení / prezentace výrobků a služeb jednotlivých 

účastníků podnikatelské mini mise svým potenciálním zahraničním obchodním partnerům   

— Na prezentaci budou bezprostředně navazovat již individuální jednání zainteresovaných 

obchodních partnerů  

— Dle možnosti a potřeby mohou započatá jednání pokračovat v sídlech, respektive ve 

výrobních závodech jednotlivých místních společností  

— Z dlouhodobého hlediska patří toto odvětví pro české dodavatele bezesporu k velmi 

perspektivním odvětvím 

— Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mini mise je 

počet přihlášených firem limitován 

 

MISE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

— Pekárenské stroje a technologické linky 

— Pekařské a cukrářské ingredience    

— Spotřební materiály používané v pekárenských a cukrářských provozech 

— Poskytované služby a logistika v oboru pekárenství 
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PROGRAM MISE 

— Pondělí 26. 9. 2022, Tbilisi 

• Individuální přílet účastníků do Tbilisi 
 

— Úterý 27. 9. 2022, Tbilisi 

• Prezentace a návazná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery 

• Společné setkání všech účastníků mini mise v podvečerních hodinách 
 

— Středa 28. 9. 2022, Tbilisi 

• Pokračování v individuálních jednáních s potenciálními obchodními partnery 

• Návštěva výrobních provozů v zainteresovaných firmách dle možností 

• Setkání všech účastníků mini mise a závěrečné zhodnocení akce v podvečerních 

hodinách 
 

— Čtvrtek 29. 9. 2022, Tbilisi 

• Odlet účastníků akce zpět do České republiky 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Nejdůležitější: prvotní kontakt s novým teritoriem, pomocnou ruku při vstupu na nový trh! 

— Zahraniční kancelář CzechTrade v Tbilisi vytipuje, osloví a pozve na prezentaci českých 

firem všechny potenciální obchodní partnery – pekárny, cukrářské provozovny, prodejní a 

servisní organizace zabývající se pekárenskou tématikou, obchodní organizace 

zabývající se prodejem pekárenských ingrediencí a spotřebních materiálů atd.  

— Zahraniční kancelář organizačně zajistí vhodné prostory, techniku a základní 

občerstvení, jak pro prezentaci, tak i pro následná individuální jednání s potenciálními 

obchodními partnery 

— Zahraniční kancelář připraví k této akci stručný profilový katalog, ve kterém budou 

uvedeny všechny firmy, které se účastní projektu 

• Za tímto účelem budeme vyžadovat včasné doručení požadovaných podkladových 

firemních materiálů: krátký popis firmy, výrobků, unikátnost značky, reference, loga 

• Materiály je nutno připravit v angličtině a ruštině 

• Profilový katalog bude pro potřeby prezentace připraven v tištěné formě a dále 

zveřejněn na webových stránkách naší kanceláře v Tbilisi 

— Osobní asistence a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi 

obchodními partnery v průběhu konání akce  
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— Zahraniční kancelář zajistí dle potřeby a možností logistické transfery – bude upřesněno 

dle aktuální situace 

— V případě zájmu Vám můžeme být nápomocni s výběrem vhodných ubytovacích kapacit 

v Tbilisi 

— Letenky a ubytování se zajišťují a hradí všichni účastníci akce individuálně 

— Pracovními jazyky budou angličtina / ruština 

 

Formy účasti na misi 

Vzhledem k povaze akce se nabízí pouze OSOBNÍ ÚČAST 

— Účastnický poplatek: 

• Cena v případě účasti max. 2 zástupců firmy: 30 000 Kč bez DPH  

• Cena v případě účasti každého dalšího zástupce: + 5 000 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 7. 2022 

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

zaslána zálohová faktura) 

 

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 prosím 

zašlete gestorovi akce do 30. 7. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

mob.: +420 702 213 099 

tel.: +420 224 907 583 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK TBILISI: 

Štěpán Jílek 

Embassy of the Czech Republic in Tbilisi, 

Chavchavadze Ave. 37-blovk VI, 0179 

Tbilisi, Georgia  

 

tel.: +995 595 512 187 

e-mail: tbilisi@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast 1-2 zástupců firmy       30 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast každého dalšího zástupce firmy    + 5 000,- Kč + DPH 

Počet osob: 

 

 

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

 

Naskenovanou přihlášku je nutné zaslat na email: 

jana.trnkova@czechtrade.cz 

 

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 
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