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ICT SPRING je globální technologická konference, která se koná každoročně v Lucemburku. 
Nabízí účastníkům jedinečnou příležitost prohloubit své digitální znalosti, sledovat dynamický 
vývoj ve FinTech, kybernetické bezpečnosti a ve vesmírných technologiích. To vše 
prostřednictvím konferencí, přednášek a prezentacemi nejnovějších inovací a trendů. ICT 
Spring se koná v rámci „Digital ICT Week“, který pořádá Lucemburská obchodní a komora 
a společnost Farvest. Cílem je stimulovat digitální transformaci, představit nejnovější 
technologické trendy a příležitosti růstu zejména pro startupy a malé a střední podniky. 

Více informací k akci najdete na webu www.ictspring.com  

 

Proč se investice do konference ICT Spring 2023 vyplatí? 

— Akci navštěvuje více než 5000 mezinárodních odborníků z oblasti ICT, financí, 
bankovnictví, marketingu, investorů, mezinárodních korporací, MSP a start-upů a další 

— Světová platforma utvářející budoucnost technologií a ICT – odborníci z více než 70 zemí 
světa 

— Speciální pozornost je věnována tématům FinTech, kybernetické bezpečnosti 
a kosmických technologií 

— Exkluzivní program až 330 seminářů a prezentací od světově významných špiček 
z oblasti digitální technologií 

— Zahraniční kancelář CzechTrade Nizozemsko (Benelux) připravuje společně 
s Velvyslanectvím České republiky v Lucembursku prezentaci českých firem za účelem 
nalezení nových obchodních partnerů s nabídkou doprovodných služeb 

— Prezentujte Vaši společnost na semináři na Velvyslanectví České republiky 
v Lucemburku a na konferenci ICT Spring a získejte tak příležitost navázat kontakty 
a partnerství s mezinárodními korporacemi, investory a decisionmakery 
 

http://www.ictspring.com/
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AKCI V UPLYNULÝCH LETECH SPONZOROVALI GLOBÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ 
FIRMY: 
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Formy účasti  

OSOBNÍ ÚČAST – KOFERENCE A PREZENTACE NA STÁNKU:  

— Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu 

— Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu a zajištění prostoru pro prezentaci Vaší firmy 
(cca. 3-4 m2) 

— Základní mobiliář – barový stůl a 2 barové židle/firma, přípojka elektřiny  

— Umístění názvu Vaší firmy a loga na stánku 

— Zajištění vystavovatelských průkazů 

— Přístup do online matchmakingové platformy před a v průběhu konference za účelem 
sjednávání schůzek 

— Přístup na konference, workshopy 

— Účast na afterparty na konferenci ICT Spring 

— Účast na prezentačním semináři na Velvyslanectví České republiky v Lucemburku dne 
28.6. v odpoledních hodinách – možnost pitche a následné B2B a B2G s lucemburskými 
firmami a institucemi   

— Propagace firmy na webu akce a v rámci všech komunikačních kanálů ICT Spring 

— Propagace Vašeho firemního profilu na webových stránkách zahraniční kanceláře 
v Nizozemsku, na sociálních sítích a na propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

— Osobní asistence během akce a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních 
s Vašimi obchodními partnery 

— Komunikace s organizátorem akce 

— Základní občerstvení a úklid stánku 

— Pomoc při výběru Vašeho hotelu a dopravy 

— Akce je spolufinancovaná z projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
 

 

— Cena za účast: 29.000 Kč + DPH / firma 
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ÚČAST NA KONFERENCI ICT SPRING A DOPROVODNÉM PROGRAMU:  

— Zajištění vstupenek na konferenci a veletrh ICT SPRING 

— Přístup do online matchmakingové platformy před a v průběhu konference za účelem 
sjednávání schůzek 

— Přístup na konference, workshopy 

— Účast na afterparty na konferenci ICT Spring 

— Účast na prezentačním semináři na Velvyslanectví České republiky v Lucemburku dne 
28.6. v odpoledních hodinách – možnost pitche a následné B2B a B2G s lucemburskými 
firmami a institucemi   

— Propagace firmy na webu akce a v rámci všech komunikačních kanálů ICT Spring 

— Propagace Vašeho firemního profilu na webových stránkách zahraniční kanceláře 
v Nizozemsku, na sociálních sítích a na propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

— Osobní asistence během akce a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních 
s Vašimi obchodními partnery 

— Komunikace s organizátorem akce 

— Pomoc při výběru Vašeho hotelu a dopravy 
 

— Cena za účast: 10.000 Kč + DPH / firma  

 

Podmínky účasti na akci 

— 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 14.4. 2023 

— Pro hladký průběh komunikace je povinná znalost angličtiny všech účastníků 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se podnikatelské mise a její vhodnosti pro Vaši firmu 
a poradíme, jak se na akci nejlépe připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 
31. 3. 2023. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Petra Balladares 
CzechTrade 
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 
 
tel.: +420 224 907 571 
mob.: +420 725 721 245 
email: petra.balladares@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK NIZOZEMSKO: 

Adam Jareš 
CzechTrade Nizozemsko 
Paleistraat 4, 2514 JA, Den Haag 
 
tel.: +31 70 313 0017 
mob.: +31 6 393 546 89 
email: adam.jares@czechtrade.cz 
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Formy účasti na podnikatelské misi 

 Osobní účast konference + stánek    29 000 Kč + DPH 
 Osobní účast konference      10 000 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  

E-mail  

Web  

Hlavní činnost firmy  

Roční obrat  

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

