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Zahraniční kancelář CzechTrade v Santiagu de Chile ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR 

pořádá obchodní misi výrobců technologických zařízení určených pro loďařský průmysl, 

týkající se zejména dodávek pro stavby výletních, nákladních a rybářských lodí.                                                                              

Loďařský průmysl má z důvodu geografických podmínek Chile v národním hospodářství 

tradiční postavení a podél celého pobřeží jsou rozesety přístavy tvořící vstupní brány na celý 

kontinent.  

Loděnice v této jihoamerické zemi tak nejenom mají důležitost pro dodávky lodí na tamější 

trh, ale prostřednictvím kapitálových investic mají účast také v důležitých loděnicích v dalších 

zemích regionu. Vyjma standardních postupů také i v tomto odvětví roste poptávka po 

technologických inovacích, které by plavidla vylepšily, a proto se naskýtá příležitost pro 

dodávky českých výrobků v hned několika oborech. Nabízíme vysoce specializovanou 

obchodní misi s návštěvou konkrétních subjektů působících v oblasti loďařského průmyslu, 

a to vždy na bázi dvoustranných jednání. 

 

Proč se investice do mise v Chile vyplatí? 

— Jedná se o úzce specializovanou obchodní misi v oblasti loďařského průmyslu, v němž 

se nabízí uplatnění pro dodavatele strojírenských výrobků, manipulační techniky, 

příslušenství pro lodě, nátěrových hmot, systémů na zpracování a odsolování vody 

a technologií. 

— Návštěva nejvýznamnějších loděnic v Chile věnujících se stavbě a renovaci plavidel 

a představení českých firem a České republiky jako obchodních partnerů se špičkovými 

technologiemi a světovou konkurenceschopností v dané oblasti. 

— Jednání s lokálními společnostmi probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze strany 

zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile na vysoké úrovni s vedoucími 

pracovníky zodpovědnými za nové projekty, nákup a dodávky nových technologií. 

— Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů představeny 

již před samotným konáním akce, aby v rámci osobních návštěv mohly probíhat již 

jednání s konkrétním zaměřením. 
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MISE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Technologie, stroje a zařízení v oblasti: 

• Příslušenství pro lodě - navijáky, kladky, lana a jiné 

• Převodovky a náhradní díly pro pohonná ústrojí 

• Manipulační technika - jeřáby, výtahy 

• Obráběcí stroje a ruční nářadí 

• Odlitky, výkovky pro loďařský průmysl 

• Nedestruktivní defektoskopie materiálů 

• Konstrukční SW pro vývoj lodí 

• Odsolování mořské vody, nádrže na přepravu kapalin 

• Automatizace a senzorika 

• Nátěrové hmoty 

 

Firmy k navštívení 

Program mise co nejlépe přizpůsobíme všem účastníkům. Pokud budete mít vlastní 

požadavek na další jednání, dejte nám prosím vědět předem. 

— ASENAV: www.asenav.cl 

— ASTILLERO ACN: www.acnchile.cl  

— Astilleros Calbuco: www.armasur.cl  

— Aquachile: www.es.aquachile.com/ 

— DETROIT: www.detroit.cl/astilleros 

— DICAR INDUSTRIAL: www.dicarindustrial.cl 

— HIDRONAV: www.hidronav.cl  

— NAVTEC: www.navtec.cl  

— OXXEAN: www.oxxean.cl/ 

— PATAGONIA WELLBOAT: www.wellboat.cl  

— SITECNA: www.sitecna.cl/#astillero 

SKORPIOS: www.astilleroskorpios.cl   
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM MISE: 

Pozn.: Program cesty je předběžný a může se měnit v závislosti na požadavcích ze strany 

účastníků, časové dostupnosti chilských společností a aktuálních covidových opatření 

v uvedených firmách. 

— Sobota 26. 11. 2022, Santiago de Chile: 

Dopoledne přílet účastníků mise z ČR (doporučený let s Air France přes Paříž). 

Ubytování v hotelu, setkání účastníků a představení programu mise. Společenská akce 

na ZÚ.Přílet do Indie (Bangalore) se uskuteční dne 21. 3. 2022 

— Neděle 27. 11. 2022, Santiago de Chile-Puerto Montt: 

Během dne letecký přesun do Puerto Montt. Prohlídka města a přístavu. 

— Pondělí 28. 11. 2022, Puerto Montt: 

Dopoledne jednání s loďařskou divizí společnosti Detroit, která se kromě stavby lodí 

věnuje také jejím přestavbám a renovacím. V odpolední části programu poté budou 

následovat jednání v loděnici Sitecna a ve společnosti Patagonia Wellboat, která 

zajišťuje kompletní servis v oblasti chovu, přepravy a zpracování ryb a patří do stejného 

koncernu jako ASENAV. 

— Úterý 30. 11. 2022, Puerto Montt: 

Dopoledne schůzka v loděnicích společnosti Astilleros Calbuco, která se nachází poblíž 

Puerto Montt ve městě Puerto Calbuco. V odpoledních hodinách budou opět následovat 

dvě jednání, a to se společností SKORPIOS, která renovuje různé druhy lodí a staví 

plavidla pro vlastní přepravní společnost, a s provozovatelem přístavů a přístavní 

infrastruktury v Puerto Montt a Puerto Chacabuco: OXXEAN. 

— Středa 31. 11. 2022, Puerto Montt-Valdivia: 

Ráno jednání v Aquachile, největším chovatelem a producentem lososů v zemi. V 

odpoledních hodinách odjezd z Puerta Montt a příjezd do Valdivie (zhruba 3 hodiny 

cesty). 

— Čtvrtek 1. 12. 2022, Valdivia: 

V dopoledních hodinách jednání s loděnicí ASENAV, která dodává plavidla nejen pro 

chilský trh, ale také do ostatních zemí, a posléze s další loděnicí ACN. Odpoledne se 

poté přesuneme na veletrh loďařského průmyslu Feria Náutica Valdivia, kde budou moci 

účastníci mise navštívit stánky přítomných vystavovatelů a zapojit se do probíhajícího 

programu veletrhu. 

— Pátek 2. 12. 2022, Valdivia-Santiago de Chile: 
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Dopoledne proběhnou v rámci zmíněného veletrhu předem dohodnutá B2B jednání 

s potenciálními obchodními a distribučními partnery (HIDRONAV, NAVTEC, DICAR 

Industrial a další), ve večerních hodinách návrat do Santiaga de Chile. 

— Sobota 3. 12. 2022, Santiago de Chile: 

Návrat do ČR (doporučený let s Air France přes Paříž). 

Pozn.: Program cesty je předběžný a může se měnit v závislosti na požadavcích ze 

strany účastníků, časové dostupnosti chilských společností a aktuálních covidových 

opatření v uvedených firmách. 

 

Formy účasti na misi 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena zahrnuje: organizaci mise, zajištění přesunů pro účastníky po Chile, asistenční 

služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise 

— Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Chile a zpět, ubytování v místě (cca 2 300 Kč/noc) 
 

Participační poplatek: 25 000 Kč při účasti jedné osoby, 30 000 Kč 

při účasti dvou osob (každá další osoba + 5 000 Kč) 

 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 21.10.2022 

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

zaslána zálohová faktura). 

— Včasné doručení požadovaných materiálů. Oslovovací dopis ve španělštině s uvedením 

stručného profilu společnosti, předností prezentovaných výrobků (vymezení se vůči 

konkurenci), získaných atestů, certifikátů, případně ocenění, zájmu o navázání spolupráce 

s novými partnery, cíle této spolupráce. 

— Důležité! Pro vstup do Chile nyní není vyžadována homologace evropského očkovacího 

certifikátu na chilský národní certifikát, avšak i tak doporučujeme učinit to. Poskytneme 

součinnost při vyřizování tohoto povinného certifikátu. 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

mise pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na misi připravit. Naskenovanou 

přihlášku prosím zašlete gestorovi akce nejpozději do 21. 10. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Barbora Komárková 

CzechTrade exportní konzultant 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

mob.: +420 607 000 487  

tel.: +420 224 907 533 

e-mail: 

barbora.komarkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK CHILE: 

Jiří Jílek 

CzechTrade Santiago de Chile 

mobil: +56 9 9353 2180 

tel. VoIP: +420 224 907 855 

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

 Participační poplatek – 1 osoba      25 000,- Kč + DPH 

 Participační poplatek – 2 osoby      30 000,- Kč + DPH 

 

 

 

 

 

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

 

Naskenovanou přihlášku je nutné odeslat emailem na adresu 

barbora.komarkova@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_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 
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