
Festival Exportu CZ 2016 
Nabídka pro vystavovatele 

prezentace informace networking 

Více informací o projektu na www.festivalexportu.cz  

http://www.festivalexportu.cz/
http://www.festivalexportu.cz/


CzechInno, z.s.p.o. 
• Jsme součástí inovačního systému ČR 
• Propojujeme podnikatelské subjekty, veřejnou správu  

a výzkumné organizace 
• Podporujeme mezinárodní obchodní spolupráci 
• Prohlubujeme spolupráci v oblasti inovací 
• Organizujeme  zajímavé projekty 

Plánované projekty  

1 100 účastníků 

1 500 000+ mediální zásah 

1 500 účastníků 

2 500 000+ mediální zásah 

 

1 500 000+ mediální zásah 



Festival Exportu CZ je prezentační – informační – kontaktní akce zaměřená na podporu českého 

exportu a mezinárodní obchodní spolupráce.  

Benefity účasti na Festivalu Exportu 2016 

•  Získáte okamžité obchodní příležitosti (networking, B2B matchmakingová setkání) 

•  Získáte propojení na české a zahraniční společnosti 

•  V rámci Festivalu Exportu získáte cenné informace a kontakty důležité pro export 

•  Poskytneme Vám aktuální informace z oblasti mezinárodního obchodu a exportu 

•  Prezentace úspěšných společností, které jsou aktivní na poli mezinárodního obchodu 

•  Možnost prezentace Vaší společnosti 

•  Poradenství přímo na míru Vaší společnosti 

 

 



Jsme platforma, která umožňuje přímý kontakt českých a 
zahraničních společností s cílem intenzivně navazovat nové 

obchodní kontakty s partnery z mnoha zemí v jeden čas a na 
jednom místě – v rámci Festivalu Exportu CZ v Praze.  

Letos, 15. a 16. června 2016, se bude konat již 4. ročník této úspěšné akce 
podporující export a mezinárodní obchodní spolupráci 



REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ 

      Festival Exportu CZ 2016 se zaměřuje na spolupráci mezi českými firmami            
a jejich partnery ze zejména netradičních teritorií: 

• Východní trhy a postsovětské republiky:  

Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Ázerbájdžán, Bělorusko, Moldávie, Mongolsko 

• Dálný Východ:  

Čína, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Tchaj-wan, Indie, Thajsko, Japan  

•  Latinská Amerika:  

Mexiko, Peru, Chile, Dominikánská republika, Nikarague, Panama, Brazílie, Argentina, 
Venezuela, Guatemala 

• Severní, rovníková a jižní Afrika: 

Maroko, Jihoafrická republika, Egypt, Tunisko, Alžírsko, Ghana, Nigérie, Demokratická 
republika Kongo 

• Evropa a Blízký Východ:  

Turecko, Izrael, Libanon, Jordánsko, Jemen, Pákistán, Irák, Kuvajt,  

Spojené arabské emiráty 

 



OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ 

Festival Exportu CZ 2016 je zaměřen na podporu tradičních                 
a dynamicky se vyvíjejících oborů českého průmyslu a hlavně na 
propojování českých a zahraničních partnerů v těchto oborech:  

 

Informační a telekomunikační technologie Chemický průmysl 

Zdravotnictví     Energetika 

Elektrotechnika a optika   Doprava 

Strojírenství, letecký a kosmický průmysl Nanotechnologie 

Stavebnictví a reality    Potravinářství 

Obchod a služby    Finanční služby 



VYBRANÉ FORMY PREZENTACE 

       

 

Prezentační, kontaktní a informační InfoPoint v průběhu obou dnů 

Festivalu 

Možnost účasti na sérii organizovaných B2B setkání a propojení s partnery z 

více než 30 zemí světa  

Prezentace vlastního produktu či služby před širokým portfoliem 

potenciálních partnerů – očekávaná účast cca 1000 účastníků z více než 30 

zemí 

Společenský večer Festivalu s účastí VIP hostů z mnoha českých i 

zahraničních vládních institucí a významných společností 



Basic InfoPoint 
Prezentační prostor vč. technického zázemí a označení, možnost představení vlastního produktu či 
služby v praxi, prezentace v rámci festivalového videa 

Volné vstupy do B2B setkání  

Možnost registrovat neomezený počet zástupců společnosti do systému pro organizovaná B2B 
setkání a navázat tak kontakt s partnery z více než 30 zemí světa  

(registrační poplatek činí 1690,- Kč/osoba) 

Možnost spolupráce v oblasti PR  

Festival Exportu CZ 2016 bude mediálně prezentován v řadě médií (rozhlasové stanice, tištěná i 
online média), v případě zájmu zprostředkujeme spolupráci při propagaci činnosti Vaší společnosti 

BALÍČEK PRO VYSTAVOVATELE 



Volné vstupenky 
Neomezený počet volných vstupenek pro zaměstnance společnosti a zástupce společnosti na 
expozici, 10ks volných vstupenek pro partnery (běžné vstupné činí 490,- Kč/osoba/oba dny 
Festivalu) 

Společenský večer 
2ks exkluzivních neprodejných vstupenek na Společenský večer Festivalu s účastí VIP hostů z řad 
českých vládních institucí, velvyslanectví cizích zemí pro ČR, partnerů a vystavovatelů Festivalu 

Cena: 
24 900,- Kč + DPH za oba dny Festivalu 

BALÍČEK PRO VYSTAVOVATELE 



CzechInno, zájmové sdružení právnických osob 

Dukelských hrdinů 29/471, 170 00  Praha 7  

 

Více informací o projektu najdete na www.festivalexportu.cz 

 

V případě jakýchkoliv doplňujících informací : 

David Kratochvíl, MBA 

předseda řídicího výboru sdružení 

E: kratochvil@czechinno.cz 

M: 774 220 272  

  
 

 
  

Kontakt 

mailto:kratochvil@czechinno.cz

