
Svaz průmyslu a dopravy Vás zve na náš doprovodný program v rámci Mezinárodního 
strojírenského veletrhu 2018 v Brně 

 
PONDĚLÍ 1. 10. 2018 
 

10:00 – 12:00 Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje 
Exportní dům 
Mluvčí se s vámi podělí o své zkušenosti s výzkumnými projekty. Na co při jejich řešení 
naráželi? Co doporučují?  
Pořádá EGAP, TAČR, SP ČR, HK ČR. 
 

Více informací a registrace zde 
 

10:00 - 12:00 Česko-čínský seminář s delegací z provincie Guizhou 
pavilon P, sál P1 
V čínské delegaci bude 20 firem z provincie Guizhou na jihozápadě Číny převážně z těchto 
oborů: strojní zařízení, automobilový průmysl, letecký průmysl, zařízení na čištění a úpravu 
vody, elektrické spotřebiče či výroba ložisek.  
Pořádá Department of Commerce of Guizhou Province ve spolupráci se SP ČR. 
 

Více informací a registrace zde 
 
 

ÚTERÝ 2. 10. 2018 
 

10:30 – 12:30 Česká účast na Expu 2020 v Dubaji a příležitosti pro české firmy 
Kongresové centrum, sál B ve 2. patře  
Akci pořádá Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové 
výstavě EXPO ve spolupráci se SP ČR. 
 

Více informací a registrace zde 
 

13:00 - 16:00 Česko-angolské podnikatelské fórum 
Kongresové centrum, sál C 
Fórum zahájí náměstek ministryně průmyslu Angoly i náměstek ministryně průmyslu a 
obchodu ČR, vystoupí zde viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký. Prezentovány budou 
informace o Angole – ekonomická situace, příležitosti v průmyslu, možnosti financování 
obchodu apod. Na fórum navážou B2B s přítomnými členy angolské podnikatelské delegace. 
Pořádá SP ČR, MPO a velvyslanectví v Pretorii. 
 

Více informací a registrace zde 
 
 

STŘEDA 3. 10. 2018 
12:30 – 16:15 Mezinárodní kulatý stůl k oběhovému hospodářství 
administrativní budova, sál 102 
Jak se díváme na oběhové hospodářství? Jaké zkušenosti s ním mají naše okolní státy? SP ČR 
akci pořádá ve spolupráci s BusinessEurope. 
Partner: Veolia Česká republika, a.s. 
 

Více informací a registrace zde 
 

https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12166-prezentace-resitelu-vyzkumnych-projektu-v-ramci-aktivity-podpora-exportu-vysledku-vyzkumu-a-vyvoje
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12122-cesko-cinsky-seminar-s-delegaci-z-provincie-gizhou-v-ramci-mezinarodniho-strojirenskeho-veletrhu-v-brne
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12161-ceska-ucast-na-expu-2020-v-dubaji-a-prilezitosti-pro-ceske-firmy
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12187-cesko-angolske-podnikatelske-forum-a-b2b-msv-brno-2
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12165-mezinarodni-kulaty-stul-obehovemu-hospodarstvi


14:30 - 16:00 Kulatý stůl pro exportéry – budování obchodních týmů v zahraničí 
Kongresové centrum, sál C 
O své zkušenosti se podělí bývalá výkonná ředitelka ze společnosti Kiwi.com Lucie Brešová.  
Akci pořádá SP ČR ve spolupráci s CATRO spol. s r.o. 
 

Více informací a registrace zde 
 

13:00 - 15:00 Představení aktuálního nastavení programů proexportní podpory státu účastí 
na veletrzích a výstavách 
Pavilon P, sál P2 
Akci pořádá MPO ČR, registrace na sperl@mpo.cz 
 

Více informací zde 
 
 
 

https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12170-kulaty-stul-pro-exportery-s-lucii-bresovou-ze-spolecnosti-kiwi-com
mailto:sperl@mpo.cz
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/veletrhy-vystavy/12196-seminar-proexportni-podpora-na-vystavach-a-veletrzich

