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Zahraniční kancelář CzechTrade v Thajsku ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR  

v Bangkoku připravuje misi českých firem v oblasti obnovitelné energetiky. Čeští dodavatelé 

mají příležitost účastnit se akce, během které budou navštíveny jedny z nejvýznamnějších 

thajských společností a institucí.  

Cílem akce je zviditelnit české firmy v Thajsku, získat aktuální informace z teritoria a navázat 

nové obchodní kontakty s thajskými společnostmi pro nové projekty. 

Proč se mise zúčastnit? 

— Thajsko dlouhodobě prosazuje rozvoj energetiky, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie a energetické efektivity. Thajská vláda podporuje obnovitelné zdroje energie  

s cílem snížit používání fosilních paliv (zejména zemního plynu) a snížit dopady 

tradičních zdrojů energie na životní prostředí. 

— Mise je vůbec první podobnou událostí v oboru energetiky do Thajska. 

— Setkáte se v krátkém čase s kompetentními zástupci energetických společností, EPC 
dodavateli a relevantními státními institucemi. B2B akce proběhne převážně přímo ve 
společnostech. 

— Účast na misi je výhodná finančně – při nízkých finančních nákladech (v ceně jedné 

zpáteční letenky) navštívíte osobně jedny z nejvýznamnějších společností v oblasti 

energetiky v Thajsku.  

— Čeští exportéři a Česká republika budou představeni thajskému energetickému sektoru 

jako partneři se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností. 

OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ MISE: 

— Solární energie   

— Větrná energie 

— Malé a velké vodní elektrárny 

— Biomasa 

— Bioplyn 

— MSW 

— Geotermální energie 

— Biopaliva (etanol, bionafta) 

— Aplikace 
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Profily společnosti, které je možné navštívit 

— EGAT (www.egat.co.th) 

— Winf Energy Holding (windenergyholding.com)  

— Gulf (www.gulf.co.th)  

— Banpu (www.banpu.com)  

— BSPG (www.bcpggroup.com)  

— Asia Biogas Thailand (www.asiabiogas.com)  

— GENCO (www.genco.co.th)  

— ECS Energy Solution (www.ecsthai.co.th)  

— Bangkchak Corporation (www.bangchak.co.th)  

— MEA (www.mea.or.th)  

— B. Grimm Power (www.bgrimmpower.com)  

— Prime Road Power (www.primeroadpower.com) 

— Sermsang Power Corporation (www.sermsang.com)  

— Constant Energy (www.constantenergy.net)  

— Energy Absolute (www.energyabsolute.co.th)  

— SBANG (www.sbangepc.com)  

— Waste Management Siam (wms-thailand.com) 

— Finální seznam společností se bude odvíjet podle profilů přihlášených českých 

společností. Pokud máte zájem o jednání ve společnosti, která není uvedena, můžete 

nás kontaktovat na bangkok@czechtrade.cz. 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Mise zahrnuje organizaci, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Thajsku. 

— Počet účastníků je omezen.  

— Cena nezahrnuje dopravu z ČR do Thajska a zpět, ubytování v Bangkoku (přibližně  

2000 - 2500 Kč za noc). 

— Účastnický poplatek činí 35 000 Kč bez DPH při účasti jedné osoby; 50 000 Kč 

bez DPH při účasti dvou osob a každá další osoba 15 000 Kč bez DPH. 
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Podmínky účasti na podnikatelské misi 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 9. 2022. 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 9. 2022. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 30. 9. 2022. 

 

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

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

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 30. 9. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martina Paříková  

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

mob.: +420 725 962 110 

tel.: +420 224 907 536 

e-mail: martina.parikova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK THAJSKO: 

Petr Slowik  

Embassy of the Czech Republic, 71/6 

Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd, 

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, 

Kingdom of Thailand  

 

mob.: +660 902 736 925 

tel.: +420 224 907 865 

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

 Osobní účast – 1 osoba         35 000 Kč  

 Osobní účast – 2 osoby        50 000 Kč 

 Osobní účast – každá další osoba (počet:    )     15 000 Kč   

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Martina Paříková 

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 

 

 

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

