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Všechno, co jste kdy chtěli vědět o e-commerce 

v Rumunsku, ale báli jste se zeptat. 

Vzhledem ke značnému zájmu českých firem a obrovskému potenciálu segmentu  

e-commerce v Rumunsku, připravila zahraniční kancelář CzechTrade Rumunsko akci  

s cílem maximální edukace společností, které se na rumunský trh chystají a podpory aktivit 

těch, které na něm již působí. Akce se koná za podpory české ambasády v Bukurešti. 

Proč se investice do veletrhu Dny e-commerce vyplatí? 

— Společnosti získají komplexní představu o lokálním trhu e-commerce.  

— Jak založit společnost v Rumunsku? 

— Jaké mají v Rumunsku zaměstnanci nároky a jakých chyb se vyvarovat? 

— Jakou online marketingovou kampaň zvolit a jak budovat brand mezi lokálními 

zákazníky? Jaká jsou specifika místní logistky a proč mají některé e-shopy enormní výši 

vratek? 

— Jaká jsou specifika místní logistky a proč mají některé e-shopy enormní výši vratek?  

— Jak prodávat přes market place e-Mag? 

— Jak spolupracovat s místními univerzitami a vychovat si loajální zaměstnance? 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Majitelé e-shopů se zájmem o expanzi 

— Výrobci a distributoři se zájmem o prodej přes Marketplace 

— Poskytovatele technologií pro e-commerce (platformy pro e-shopy, platební brány, atp.) 

— Výrobci a provozovatelé hardware pro e-commerce (platební terminály, výdejní boxy atp.) 

— Společnosti poskytující podporu v logistice a online platbách atp. 

Co nabízíme českým firmám? 

— Dny e-commerce v Bukurešti Vám nabízí program plný přednášek a konzultací s top 

specialisty v oborech práva, účetnictví, marketingu, personalistiky, logistiky a vzdělávání.  

— Odborníci na e-commerce v Rumunsku představí specifika lokálního trhu, přiblíží nároky 

rumunských zákazníků, legislativní omezení mnoho dalších dobrých rad a postřehů, 

které by vás při cestě na vlastní pěst stály mnoho času i peněz. 

— Kancelář CzechTrade v Rumunsku zajišťuje zázemí pro účely prezentací a jednání  

a asistenci firem v době konání akce. 
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— Kancelář CzechTrade v Rumunsku je připravena pomoci v individuálních požadavcích 

firem v organizaci doplňujících setkání, či získání specifických informací (v předstihu  

a dle domluvy se zástupci kanceláře.) 

OSOBNÍ ÚČAST 

— První delegát za firmu: 9870 Kč 

— Každý další delegát za firmu: 7650 Kč 
 

KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Bez možnosti katalogové účasti. 
 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění, odeslání závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku 

nejpozději do 10. 09. 2022 (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem zaslána 

zálohová faktura). 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 16. 09. 2022 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

akce pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na akci připravit. 

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 10. 09. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Ing. Nikola Palinková 

Exportní konzultant 

 

tel.: +420 224 907 575 

mob.: +420 725 493 783 

e-mail: nikola.palinkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK RUMUNSKO: 

Mgr. Bc. Kryštof Rygl 

Vedoucí zahraniční kanceláře 

 

mob.: +40 741 528 928 

e-mail: krystof.rygl@czechtrade.cz 



 
 

 

 

DNY E-COMMERCE V BUKUREŠTI 
 

19. - 21. 9. 2022 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 První delegát       9870 Kč + 21% DPH 

 Další delegát (počet:    )     7650 Kč (za každého) + 21% DPH 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou nebo emailem: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Ing. Nikola Palinková, nikola.palinkova@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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