
Vážení, zveme vás tímto na 

PRACOVNÍ SETKÁNÍ 
ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Dovolujeme si vás tímto pozvat na seminář, který pořádá Česko-slovensko-čínská komora se 
svými partnery, na kterém se dozvíte konkrétní možnosti navázání spolupráce zaměřené na Čínu, 
konkrétně s provincií Guangdong, kde žije více jak 100 mil obyvatel.

Hlavní body programu:

ČESKO – SLOVENSKO – ČÍNSKÁ KOMORA:

Hlavní cíl setkání:
• Umožnit individuální jednání s čínskými společnostmi a návštěva čínských společností stejného zaměření.
• Možnost navázat zcela konkrétní formu spolupráce v dané oblasti.
• Desítky jednání s čínskými firmami různého zaměření během týdenního pobytu.
• Nastavení spolupráce českých firem s čínskými společnostmi stejného zaměření.
• Navázat na již zcela konkrétní formu spolupráce v minulosti v oblasti školství, cestovního ruchu, komoditního 

a obchodního prodeje, strojírenství, zdravotnictví, v oblasti investic atd.

Datum konání:    24. května 2018

Čas konání:          od 9:00 – 11:00 hod. (dále volná diskuze)

Místo konání:      BEA Centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 779 00

Přihláška:             Česko – slovensko – čínská komora
email: info@czcn.eu Tel.: + 420 775 772 292

ü Prezentace komory (reference, plány pro rok 2018, jednání s provinční vládou v Číně, individuální jednání s 
čínskými společnostmi různého zaměření atd.).

ü Pozvání na "2nd Czech-Slovak-Chinese Business and Trade Innovation Forum 2018”, které proběhne letos v 
Olomouci. Součástí čínské delegace jsou vrcholní představitelé provincie Guangdong, včetně několika 
představitelů předních čínských společností různého zaměření.  

ü Pozvání na největší čínský veletrh ve městě Foshan, který se uskuteční v září 2018. České firmy různého 
zaměření jsou pozvány na náklady provinční vlády. Jedná se o týdenní pobyt plný konkrétních jednání s 
čínskými společnostmi a relevantními partnery, které zajištuje tamní vláda. 

ü Možnost zapojení do projektu „Česká průmyslová zóna“ v provincii Guangdong. Projekt podporovaný tamní 
vládou, která umožňuje českým firmám vybudovat zde své pobočky, výrobní závody atd., včetně zapojení do 
samotné obchodní logistiky a infrastruktury v celé provincii.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUC:
ü Prezentace komory, podpora rozvoje podnikání v Olomouckém regionu.

OLOMOUCKÝ KRAJ / MĚSTO OLOMOUC:
ü Podpora podnikatelských subjektů a cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC:
ü Nabídka spolupráce. Informace o aktivitách v Číně.
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