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PODNIKATELSKÁ MISE ČESKÝCH START-UPŮ 

Z OBLASTI SPACE DO ITÁLIE 

15. 5. – 17. 5. 2023 

CzechTrade Itálie organizuje podnikatelskou misi v rámci konání Space Meetings Veneto. 

Tato akce je globální obchodní událost, na které se setkají výrobci, OEM a subdodavatelé 

z celého vesmírného sektoru. Jedná se o unikátní příležitost pro české společnosti předvést 

své jedinečné schopnosti, sdílet poznatky a nápady, vytvářet nové sítě prostřednictvím 

cílených obchodních jednání a konferencí na vysoké úrovni. Více o Space Meetings Veneto 

najdete na: https://spacemeetingsveneto.com/  

 

 

Cíle podnikatelské mise 

— Space Meetings Veneto vytváří a spojuje sektorový ekosystém na přední globální akci 

o vesmíru a satelitní technologii s ohledem na nejnovější pokroky na trzích, aplikacích 

a technologiích pro koncové uživatele.     

— Předveďte své produkty a služby zaujatému publiku z řad osob s rozhodovací pravomocí 

na vysoké úrovni.  

— Cílené předem domluvené schůzky mezi firmami, které budou pod patronací Italské 

kosmické agentury a největších hráčů na trhu.   

— Možnost networkingu nejenom při B2B jednáních, ale i pracovních obědech 

a přestávkách během celé akce.    

— Optimalizace nákladů a časová úspora pro české firmy oproti přípravě na vlastní 

samostatnou prezentaci v rámci akce. 

— Možnost pro české firmy efektivně a rychle nalézt partnera či dodavatele nejenom pro 

italský trh. 

 

 

OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ MISE: 

— Vesmír     

— Aeronautika    

— Inovativní technologie    

— Pokročilá výroba    

— 3D tisk / aditivní výroba   

— Kybernetická bezpečnost    

— Umělá inteligence    



 

 
 
 

 

PODNIKATELSKÁ MISE ČESKÝCH START-UPŮ 

Z OBLASTI SPACE DO ITÁLIE 

15. 5. – 17. 5. 2023 

— Robotika a automatizace  

— Precizní zemědělství   

 

   

Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade zajistí organizace mise a realizaci B2B setkání pro české start-upy 

ve spolupráci s organizátory Space Meetings a dalšími italskými partnery. 

— Vyřízení veškerých administrativních záležitostí spojených s účastí na akci. 

— Kancelář CzechTrade Itálie zajistí přípravu firemního profilu společnosti v italské 

jazykové verzi. 

— Osobní asistence pracovníků CzechTrade během akce při jednáních 

— Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy) 

— Základní občerstvení po celou dobu akce (voda, káva, apod.).  

 

 

Formy účasti 

OSOBNÍ ÚČAST 

— B2B meetingy  

— Možnost účasti na workshopech 

 

— Cena: 12 000 Kč + DPH 

 

 

Podmínky účasti 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky nejpozději do 31. 3. 2023. 

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

zaslána zálohová faktura) nejpozději do 15. 4. 2023 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

veletrhu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 31. 3. 2023. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Petra Balladares 

CzechTrade 

 

tel.: +420 224 907 571 

mobil: +420 725 721 245 

e-mail: 

petra.balladares@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ITÁLIE: 

Marek Atanasčev 

CzechTrade Itálie 

Via G. B. Morgagni 20, 

Milano, Italia 

 

mobil: +39 389 4515 666 

email: 

marek.atanascev@czechtrade.cz 
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast                  12 000 Kč + DPH 
   

 

 

Místo, datum…………………………………………Podpis …………………………………………………  

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Petra Balladares 

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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2023unor.pdf

