
POZVÁNKA
na 

Investiční a obchodní  veletrh v provincii 
Guangdong, Čína

Pořadatel:  Czech-Slovak-Chinese Chamber z.s.             Fondesy Ltd. 
(Česká republika)                                  (Čína) 



Dovolte mi,

abych Vás tímto pozval na třetí ročník Investičního a obchodního veletrhu, 
který se pořádá (stejně jako v loňském roce) v druhé největší provincii v Číně,
Guangdong.

Naše komora byla již v loňském roce pověřena vrcholnými představiteli této 
provincie, aby uspořádala delegaci českých výrobních a strojírenských společností
z různých oblastí. Tyto společnosti tak budou mít jedinečnou možnost představit své 
portfolio výrobků a služeb a navázat konkrétní formu spolupráce s předními čínskými 
společnostmi stejného zaměření. 

Hlavní výhodou tohoto veletrhu oproti podobným akcím je, že naše komora zajistí 
společně s vládou provincie Guangdong zcela konkrétní jednání s čínskými společnostmi stejného 
průmyslového zaměření. 
Čili na základě seznamu českých firem, které se veletrhu zúčastní, v němž budou specifikovány i jejich 
konkrétní zájmy, provinční vláda zajistí jejich propojení s předními čínskými firmami, a umožní jim jednat o 
navázání zcela konkrétní formy spolupráce. 

V loňském roce naše komora v této provincii podepsala celkem čtyři zcela konkrétní memoranda                      
o spolupráci a účastí na tomto veletrhu navazuje na velmi dobré vztahy s vrcholnými představiteli této 
provincie. 

V závěru mi dovolte abych Vás informoval, že naše komora obdržela v lednu letošního roku z rukou její 
excelence, paní MA Keqing na Čínské ambasádě prestižní ocenění v podobě stříbrného talíře za přínos a 
spolupráci mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Těším se na případnou spolupráci.

Bc. Roman Spáčil
Prezident Czech-Slovak-Chinese Chamber z.s. 

Pověření vlády 
provincie Guangdong.

Podpis memorand o spolupráci s provincií 
Guangdong.

Čínská ambasáda v Praze. 
Paní velvyslankyně Ma
Keqing a převzetí ocenění 
pro naši komoru.



q cca 107 milionů obyvatel (2014)

q HDP zhruba 1,104 miliardy USD (2014)

q Tato provincie se řadí mezi přední oblasti v rozvoji průmyslových odvětví  a je zaměřena 
na strojírenský, automobilový, zemědělský a letecký průmysl a dále se také zaměřuje na 
vývoj IT

Město Rozloha (km2) Populace
GDP billion

RMB (2015)
Foshan 3,798 7,350,000 8,010 RMB
Zhuhai 1,701 1,590,000 2,025 RMB

Zhongshan 1,784 3,120,000 3,010 RMB
Jiangmen 9,504 4,480,000 2,240 RMB
Zhaoqing 15,000 4,030,000 1,970 RMB
Yangjiang 8,005 2,710,000 1,256 RMB

Shunde 806 2,480,000 2,580 RMB



ü LETECKÝ PRŮMYSL: vývoj letadel, hydroplánů, vzdušných dopravních prostředků, lehkých vrtulníků, soukromých nebo 
firemních letadel, montáže letadel, výroba letadlových částí, letecké motory, systémy pilotního výcviku, služby letecké dopravy, 
atd.

ü AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL: vývoj automobilů a nových energetických vozidel. Vývoj vysokorychlostních autobusů, 
elektrických autobusů a speciálních zdravotnických prostředků, vývoj elektrických automobilů. Rozvoj řetězce lithium-iontové 
baterie.

ü ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL:  rozvoj zařízení železniční dopravy a klíčových částí, výzkum a vývoj, technologie 
vysokorychlostních železnic, výroba meziměstských a městských železničních vozidel, vývoj vozidel s nízkým podlahovým 
rozložením, vývoj podvozků, brzdící systém, signalizační systémy, komunikační systémy, klíčové doplňkové produkty, opravy 
a údržba.

ü ZEMĚDĚLSTVÍ: traktory, půdní kultivátory, sázecí stroje, stroje na hnojení a hubení škodlivin, zavlažovací systémy, stroje      
na sklizeň, nakládací stroje, stroje na krmení zvířat, atd.

ü STROJÍRENSTVÍ: návrh, výroba a údržba strojů a zařízení. Zaměření na těžký, střední, lehký a přesný průmysl. Výzkum            
a vývoj a industrializace v oblasti inteligentních zařízení. Vývoj inteligentních výrobních linek, vysoce přesné CNC obráběcí 
stroje, řídicí a měřicí systémy s inteligentním monitorováním, jako jsou senzory, automatické řídicí systémy, automatické výrobní 
linky, průmyslové roboty, atd.

ü IT APLIKACE, SOFTWARE: rozvoj satelitních komunikací a navigací. Satelit v případě nouze, pomoc při katastrofách, síťové 
aplikace (správa majetku, osob, atd.), dálkové snímání a kontrola, průmyslové aplikace, atd.

ü ÚSPORA ENERGIE, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: rozvoj technologií pro úsporu energie a recyklaci zdrojů. 
Příklady: komunální zařízení pro třídění a zpracování odpadu, zařízení na odsíření spalin, skládkování, spalování, zařízení pro 
biologické čištění a využití odpadu, zařízení na ochranu životního prostředí, energeticky úsporné on-line monitorovací zařízení, 
zařízení na úpravu vody, zařízení na spalování odpadu, atd.

ü ENERGETICKÁ OBLAST: fotovoltaická zařízení, zařízení pro větrnou energii. Fotovoltaická technologie a zařízení pro 
výrobu energie, vývoj větrných turbínových strojů a dílů, větrné elektrárny a vývoj hybridních systémů, zařízení na výrobu 
solárních článků, vodivé sklo. Klíčové součásti převodových skříní, generátorů, ložisek, čepelí, výložníků a řídících systémů, 
vysokonapěťové zařízení pro přenos energie a nízkonapěťové spínací a přenosové a rozvodné zařízení, atd.



DATUM:                        19 – 22.7. 2017

MÍSTO:                          provincie Guangdong

ORGANIZÁTOŘI         Czech-Slovak-Chinese Chamber z.s. ve spolupráci s
DELEGACE:                 Fondesy Consulting Ltd.

CENA:                          26.000,- Kč/osoba

SPONZOŘI:                  Guangdong Provincial Economic and Information
Technology Committee, Guangdong Department of
Commerce, Foreign Affairs Office of Guangdong
People's Government, People's Government of
Zhuhai, People's Government of Foshan, People's
Government of Zhongshan, People's Government of
Jiangmen, People's Government of Yangjiang, People's
Government of Zhaoqing, People's Government of
Shunde.



CO NABÍZÍME

q V ceně je zahrnuto:
Letenka   (zajistí organizátoři)
Vízum      (zajistí organizátoři)
Ubytování po celou dobu (zajistí pořadatelé)
Plná penze (zajistí pořadatelé)
Tlumočník    (zajistí organizátoři)
Transport a doprava v Číně (zajistí pořadatelé)
Registrační poplatky (zajití pořadatelé)

q Kompletní zázemí naší komory nejen v čase pořádání  
veletrhu, ale i při následných jednání

q Individuální obchodní schůzky u čínských společností stejného 
zaměření (export, import, investiční příležitosti, kapitálové 
investory, výměnu know-how, technologickou spolupráci atd.)

q Zajištění prostoru pro video prezentaci českých společností na 
veletrhu (v případě zájmu)

CO POŽADUJEME:

q Závaznou přihlášku Vaší společnosti, včetně počtu osob

q Prezentaci Vaší společnosti (dle osobní domluvy)

q Vaše zcela konkrétní požadavky na spolupráci s Čínou

q Součinnost při jednání a celkové přípravě

q Konzultaci s naší komorou pro přípravu prezentací, podkladů a 
informačních brožur.

q V případě osobní prezentace na veletrhu, písemný projev

Pozn.: Podrobnější informace budou poskytnuty pouze společnostem, které budou mít vážný zájem se účastnit veletrhu. 



CZECH-SLOVAK-CHINESE CHAMBER z.s.
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Prezident komory Vice prezident komory                  Tajemník komory
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