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Třetímu ročníku mezinárodního veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu FEINDEF 

udělilo záštitu přímo španělské ministerstvo obrany. Veletrh si klade za cíl sdružit ty nejlepší 

nejen ze soukromého sektoru, ale zejména prezentovat národní profesionály z oboru státní 

bezpečnosti a výzkumných center. Více informací na www.feindef.com  

 

Proč se vyplatí investovat do veletrhu FEINDEF 2023? 

— Veletrh je unikátním propojení profesionálů naskrz veřejným a státními bezpečnostními 

složkami ze sektorů ozbrojených sil, státních bezpečnostních složek, a univerzitních  

a výzkumných center. 

— Nabízí setkání s mezinárodními a národními delegacemi, které veletrh navštíví. 

— Poskytuje nástroje pro navázání spolupráce a synergií a pro vytváření konsorcia ve více 

technologických oblastech spojených s obranou. 

— Nabízí atraktivní doprovodný program v podobě konferencí a networkingu. 

— Zaručená je hojná účast španělských národních specialistů a zástupců všech obranných  

a bezpečnostních složek. 

— Španělsko vloni vyčlenilo ze svého rozpočtu skoro 680 milionů eur na rozvoj 

průmyslových a vojenských projektů. Přitom sektor obrany zažíval v posledních letech 

konstantní růst. Vládní výdaje na obranu letos meziročně vzrosty o téměř 8 % a dosáhly 

hodnoty přes 10 miliard eur. To je zhruba 60% růst za poslední dekádu. Výdaje na 

obranu navíc umocňuje konflikt na Ukrajině, proto se vláda zavázala dosáhnout výdajů 

na úrovni 2 % HDP ještě před rokem 2029. Nyní je podíl poloviční. 

 

VELETRH PODPORUJE PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Výzbroj a munice  

— Navigační systémy  

— Bezpečnostní systémy  

— Bezpečnostní software a elektronika  

— Radary a telekomunikační zařízení  

— Výstroj pro ozbrojené složky 

— Big data, umělá inteligence, kyberbezpečnost 

— Logistika a servis 

— Letecká technika 

— Drony 

http://www.feindef.com/
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— Vojenské lodě 

— Obrněná vozidla, nákladní vozidla 

— Prostředky pro údržbu, ošetřování a opravy techniky 

— a další           

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Zahraniční zastoupení agentury CzechTrade Španělsko nabízí možnost účasti vaší firmy 

na veletrhu FEINDEF 2023 ve společném pavilonu České republiky. 

— Český pavilon bude mít velikost 2x36m2. Na dvou sousedících plochách se budou 

prezentovat 4 a 4 firmy. 

— CzechTrade Španělsko zajistí komplexní servis přípravy a realizace firemní účasti 

(komunikace s veletržní správou, zajištění výstavní plochy, veškeré administrativní 

záležitosti, designu stánku atd.). 

— IFEMA Madrid, pavilon 10. 

 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Profil vaší společnosti zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Madridu. 

— Předem oslovíme potencionální zájemce o spolupráci s vaší společností, v případě zájmu 

připravíme jednání se zástupci těchto firem v době konání veletrhu. 

— Design stánku – infopult, stojan na letáky, stolek se třemi židlemi, věšák a umístění loga 

na informační pulty a panel celého pavilonu. 

— Zařazení do katalogu vystavovatelů. Podmínkou je včasné přihlášení firmy 

u CzechTrade. 

— Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních  

s vašimi obchodními partnery. 

— Výstupem bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednání s vaší společnosti, 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků. 

— V případě požadavku na jiný design či dodatečné vybavení stánku se doplácí cena 

kalkulována veletržní správou. 

— Základní plocha pro účastníka v české expozici je 9 m2. 

 

Cena za základní plochu je 75 000,- Kč bez DPH 

Po konzultaci je možná i větší plocha, cena individuálně. 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30.9.2022. 

— Uhrazení účastnického poplatku nejpozději do 14.10.2022.  

Po obdržení závazné přihlášky vám obratem zašleme zálohovou fakturu. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

 

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

veletrhu pro váš výrobek či službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.  

Přihlášku prosíme zašlete gestorovi akce do 30.9.2022. 

 
 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Neymon Myslovich 

CzechTrade 

CzechTrade, Štěpánská 15, Praha 120 00 

 

mob.: +420 702 259 412 

tel.: +420 224 907 527 

e-mail: stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MADRID: 

Marek Zmrzlík 

CzechTrade Španělsko 

Avenida Pío XII 22-24, 28016 Madrid,  

Španělsko 

 

mob.: +34 722 583 965 

tel.: +34 913 531 890 

e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 
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 Osobní účast při základní ploše .......................................................... 75 000 Kč bez DPH 

 

 

 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Stefani Neymon Myslovich 

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_2022.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

