
            

 

Obchodní příležitosti s EBRD a exportní příležitosti v Turecku, Polsku a na Ukrajině 

 

Kdy: pondělí 8. října 2018, 12.30 – 17.00 

Kde: Ministerstvo financí ČR, Letenská 525/15, Praha 1 (pro vstup do budovy je nutné předložit průkaz totožnosti) 

Jazyk: česky, anglicky (simultánní tlumočení zajištěno) 

Účast na semináři je pro registrované účastníky zdarma. 

Seminář je určen pro malé a střední podniky i velké společnosti se zájmem o obchodní příležitosti a možnosti 

získání zakázek v regionu od střední Evropy přes střední Asii až po jižní a východní Středomoří. 

Cíl akce: 

V první části bude cílem setkání přiblížit českým podnikům (co nejpraktičtěji) možnosti jejich zapojení do aktivit 

EBRD v transformujících se zemích od střední Evropy po střední Asii a jižní a východní Středomoří se speciálním 

důrazem na zapojení českých subjektů do výběrových řízení na dodávky zboží a služeb spojených s projekty 

financovanými EBRD. 

V druhé části programu budou zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade prezentovat aktuální exportní 

příležitosti, jak a s čím v TURECKU, POLSKU a na UKRAJINĚ obchodovat, co by měl český exportér znát před 

vstupem na dané trhy, strategie vstupu na dané trhy, překážky, příležitosti i praktické tipy pro obchodování. 

Součástí programu je i sdílení pozitivních zkušeností českých podniků při spolupráci na zakázkách financovaných 

EBRD a možnost individuálních konzultací s přednášejícími. 

 

Program: 

12:30 – 13:00 Registrace 

13:00 – 13:20 Přivítání a úvodní slovo (zástupci MF ČR, EBRD a CzechTrade) 

13:20 – 14:20 Obchodní příležitosti a možnosti získání zakázek pro soukromý sektor v rámci projektů 

financovaných EBRD (EBRD předpisy a postupy, tipy na úspěšné nabídky, apod.) 

Evgeny Smirnov, Procurement Unit, EBRD 

14:20 – 14:30 Přestávka na kávu 

14:30 – 15:30 Aktuální exportní příležitosti pro české firmy v TURECKU, POLSKU, na UKRAJINĚ  

Vladislav Polách, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu 

Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě 

Adam Suchánek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Varšavě  

15:30 – 16:00 Zkušenosti českých firem 

16:00 – 16:15 Závěrečné slovo, diskuze 

16:15 Individuální konzultace 


