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Aerospace & Defense Meetings Central Europe - Rzeszow je vynikající událost zaměřená na 

dodavatelský řetězec pro polské a mezinárodní výrobce, aby se setkali prostřednictvím 

předem naplánovaných obchodních schůzek a diskutovali o partnerství a obchodních 

příležitostech.  

A&DM Central Europe je skvělou příležitostí pro vedoucí představitelé leteckého a 

obranného průmyslu k navázání nových obchodních kontaktů a posílení těch stávajících. 

Více informací o akci naleznete na: https://www.poland.bciaerospace.com/ 

 

Proč se investice do veletrhu  

AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS 2023 vyplatí? 

— Podkarpatský region s hlavním městem v Řešově, kde sídlí Letecky klastr – klastr 

světové úrovně, je známý svým leteckým průmyslem a středisky pro výcvik pilotů.  

— Tento region se vyznačuje silnou koncentrací leteckého průmyslu a je zodpovědný  

za 90 % celkové polské produkce v tomto oboru, a to i díky moderním výzkumným  

a vývojovým centrům a vzdělávacím a výcvikovým zařízením. 

— Klastr sdružuje více než 150 leteckých a s letectvím souvisejících společností s 25 000 

zaměstnanci, což vede letectví k jednomu z nejinovativnějších odvětví v ekonomice 

země. Více než 90 % jejich produkce jde na export (především do USA, Itálie, Francie, 

Velké Británie a Kanady) a Polsko je celosvětově známé svou schopností plnit 

požadavky největších mezinárodních výrobců OEM, jako jsou Pratt & Whitney, Sikorsky, 

Goodrich, Airbus Group, Dassault Aviation, Agusta Westland, Safran, Thomson atd. 

— Program nabídne všem účastníkům možnost zaregistrovat se, identifikovat a požádat  

o schůzky s příslušnými kontakty před výstavou. Společnost A&DM Central Europe 

zajišťuje předem domluvené schůzky pro všechny účastníky na základě jejich vlastního 

výběru. 

— Za posledních 20 let se objem výroby letadel na světovém trhu v Polsku zdvojnásobil. 

— Odolnost polského leteckého průmyslu vůči turbulencím světové ekonomiky lze vysvětlit 

tím, že v něm působí velké množství malých a středních podniků, včetně rodinných firem. 

Tyto podniky jsou schopny vyrábět díly do nejmodernějších letadel, jako jsou Boeing 737, 

Airbus A380 a Boeing 787 Dreamliner, což je důležité zejména v době krize, kdy se velcí 

výrobci začali poohlížet po levnějších dodavatelích, kteří jsou přesto schopni zajistit 

nejvyšší kvalitu. 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Výroba:  

• Materiály  

• Elektronika a elektrotechnika  

• Energie a energetické zdroje  

• Obrábění a kovy  

• Plasty  

• Technické textilie a speciální materiály Nábytek 

— Inženýrství: 

• Inženýrství a designová centra  

• Testování, kontrola a měření  

• Struktury Porcelán 

— Procesy:  

• Zpracování a skladování dat  

• Přístrojová technika  

• Odborné a průmyslové IT  

• Zpracování signálu 

— Software a služby  

— Technologie, vybavení, systémy:  

• Systémy přispívající ke zlepšení životního prostředí a ochraně života  

• Vybavení a systémy  

• Optika a elektrooptika  

• Pohon  

— Ostatní výrobky a služby pro letecký a obranný průmysl  

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Zahraniční zastoupení agentury Czech Trade v Polsku nabízí možnost účasti Vaší firmy 

na akci Aerospace & Defence Meetings 2023. 
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OSOBNÍ ÚČAST BASIC PACKAGE 

— Vlastní prezentační místo na ploše 4 m2 (2x2) – stánek s vybavením (obvodové stěny  

a atika pro označení stánku – název firmy, 1 stůl, 3 židle, světlo, elektrická zásuvka, 

koberec)  

— Detailní profil v online katalogu a přístup k databázi firem, které se účastní akce A&DM. 

— Individuální plán dvoudenního programu schůzek dle odsouhlaseného výběru. 

— Vstup na kávové přestávky a koktejl v ceně.  

— Volný vstup na konference a přednášky. 

— Cena zahrnuje účast jednoho zástupce firmy. 

— Organizátor zajišťuje označení stánku pouze logem společnosti na horním panel 

oktanormu. Služba polepení stěn stánku reklamními materiály účastníka je zpoplatněna 

příplatkem. 

(Doporučujeme si vzít vlastní reklamní materiály jako jsou roll-upy, plakáty apod.) 

— 40 280 Kč bez DPH (1 delegát) 

 

OSOBNÍ ÚČAST DELUXE PACKAGE 

— Vlastní prezentační místo na ploše 8 m² (4x2) – stánek s vybavením (obvodové stěny  

a atika pro označení stánku – název firmy, 2 stoly, 6 židlí, světlo, elektrická zásuvka, 

koberec) 

— Detailní profil v online katalogu a přístup k databázi firem, které se účastní akce A&DM 

— Individuální plán dvoudenního programu schůzek dle odsouhlaseného výběru  

— Vstup na kávové přestávky a koktejl v ceně   

— Volný vstup na konference a přednášky  

— Cena zahrnuje účast dvou zástupců firmy  

— Organizátor zajišťuje označení stánku pouze logem společnosti na horním panel 

oktanormu. Služba polepení stěn stánku reklamními materiály účastníka je zpoplatněna 

příplatkem. 

(Doporučujeme si vzít vlastní reklamní materiály jako jsou roll-upy, plakáty apod.)   

— 59 235 Kč bez DPH (2 delegáti) 
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OSOBNÍ ÚČAST DELUXE PACKAGE 

— Vlastní prezentační místo na ploše 24 m² (6x4) – stánek s vybavením (obvodové stěny a 

atika pro označení stánku – název firmy, 2 stoly, 6 barových židlí, přední pult, skládek, 

osvětlení, elektrická zásuvka, koberec)  

— Rozpis dvoudenního programu schůzek dle individuálního výběru  

— Databáze s kontakty všech účastníků A&DM  

— Vstup na kávové přestávky a koktejl v ceně (pro 3 delegáty)  

— Volný vstup na konference a přednášky  

— Cena zahrnuje účast tři zástupců firmy  

— Umístění loga společnosti v rámci propagačních materiálů akce jako „Zlatý sponzor“  

— Jedna strana v oficiálním katalogu akce pro reklamu společnosti  

— Organizátor zajišťuje označení stánku pouze logem společnosti na horním panel 

oktanormu. Služba polepení stěn stánku reklamními materiály účastníka je zpoplatněna 

příplatkem. 

(Doporučujeme si vzít vlastní reklamní materiály jako jsou roll-upy, plakáty apod.)  

— 82 928 Kč bez DPH (3 delegáti) 

 

DODATEČNÁ NABÍDKA ÚČASTÍ NA A&DM 

— Cena: 7 108 Kč + DPH – každý další účastník za firmu  

— Cena: 35 540 Kč + DPH – 30minutový workshop po dohodě  

s organizátorem  

— Cena: 3 554 Kč + DPH – individuální označení stánku  

— Cena: 7 108 Kč + DPH – reklamní banner / roll-up na stánku  

— Cena: 4 265 Kč + DPH – TV včetně DVD a USB vstupu na stánku  

— Cena: 1 422 Kč + DPH – Obědy na 1 osobu (10. a 11. května) 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 3. 2023  

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 31. 3. 2023 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

 

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 15.3. 2023. 

 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Neymon Myslovich, M.A. 

CzechTrade 

Agentura CzechTrade 

Štěpánská 567/15 

120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 527 

mob.: +420 728 370 065 

e-mail: stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK POLSKO: 

Ivo Šipl 

CzechTrade Varšava 

Ambasáda České republiky 

Koszykowa 18, 00-555 Varšava, Polsko 

 

tel.: +48 882 145 035 

e-mail: ivo.sipl@czechtrade 



 
 

 

 

AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS 

CENTRAL EUROPE 2023 
 

10. 5. - 11. 5. 2023 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast BASIC PACKAGE 

 Osobní účast DELUXE PACKAGE  

 Osobní účast PERSONALIZED PREMIUM PACKAGE 

 Dodatečná nabídka účastí na A&DM:      

 

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/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

