MISE ČESKÝCH FIREM Z OBORU
ENERGETIKA, ODPADY A EKOLOGIE

22. – 28. 9. 2019
JEKATĚRINBURG A ČELJABINSK, RUSKÁ FEDERACE
Zahraniční kancelář CzechTrade Ural (Jekatěrinburg) připravuje ve spolupráci
s Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu podnikatelskou misi
do Jekatěrinburgu a Čeljabinsku. Čeští dodavatelé mají příležitost účastnit se akce,
během které budou navštíveny jedny z nejvýznamnějších společností v regionu.
Energetika, odpady a ekologie patří v Rusku tradičně a dlouhodobě mezi
nejperspektivnější odvětví. Přes složitou ekonomickou situaci a tlak na soběstačnost
a lokalizaci přitahují tato významná odvětví ruské ekonomiky zájem řady
zahraničních firem. Nehledě na nejednoduchou situaci nepřestávají plynout značné
investiční prostředky státních i soukromých společností do oblasti modernizace.

CÍLE MISE


Cílem tohoto projektu je podpora aktivit českých firem, které působí v oblasti
energetiky, ekologie a odpadů. Projekt bude realizován formou dvoustranných
jednání s potenciálními ruskými partnery a společných setkání s představiteli firem a
institucí. Místní firmy mají o nové technologie zájem a jsou připraveny se
zahraničními partnery jednat o spolupráci při realizaci perspektivních projektů.

MISE ČESKÝCH FIREM Z OBORU
ENERGETIKA, ODPADY A EKOLOGIE
22. – 28. 9. 2019
JEKATĚRINBURG A ČELJABINSK, RUSKÁ FEDERACE



Ural v současné době patří mezi ekonomicky nejsilnější region Ruska. Úspora
energie, energetické využití odpadu, ekologie aj. patří mezi témata, která jsou
v poslední době stále aktuálnější a české společnosti mají v těchto odvětvích
nepochybně co nabídnout.



V průběhu mise mají české podniky možnost navštívit jedny z nejvýznamnějších
podniků v Jekatěrinburgu, Čeljabinsku a jejich okolí. Mise nabízí českým firmám
příležitost prezentovat svou produkci a služby před vedením ruských podniků, ale
rovněž se mohou představit místním administracím či ministerstvům.

SVERDLOVSKÁ OBLAST (JEKATĚRINBURG)
Sverdlovská oblast je dnes velmi důležitým obchodním partnerem České republiky, mnohé
české společnosti se rozhodli pro lokalizaci výroby právě v tomto regionu. Tato historicky
průmyslová oblast láká vzhledem k obrovskému potenciálu velký počet zahraničních
dodavatelů a investorů.
Průmysl: Zpracovatelský průmysl 88 % (z toho metalurgický 57 %, strojírenský 11,5 %,
potravinářský 6,7 %), důlní průmysl 3 %, výroba a distribuce elektřiny a vody 9 %.

ČELJABINSKÁ OBLAST
Čeljabinská oblast je rovněž jedním z nejdůležitějších průmyslových center v Rusku a svým
způsobem je podobná Sverdlovské oblasti. Kromě metalurgie a strojírenství zaujímá
významné místo také zemědělství. V Čeljabinské oblasti sídlí mnoho významných ruských
společností.
Průmysl: Metalurgie, strojírenství, chemický průmysl, zemědělství, potravinářský průmysl.

JAK BUDE MISE PROBÍHAT?


Na základě přihlášených českých firem na misi oslovíme vhodné ruské firmy a
domluvíme návštěvu přímo v podniku. Každý den tak navštívíme 2 – 3 firmy, k tomu
se vždy snažíme doplnit do programu i jednání se státními orgány. Poté, co se
navštívená firma představí, následují prezentace českých firem. Následně probíhá
volná diskuse. Součástí některých jednání je i prohlídka výroby.



K dispozici budeme mít mikrobus, kterým se budeme přemisťovat na jednotlivé
schůzky. V polovině mise proběhne přesun z Jekatěrinburgu do Čeljabinsku.



České firmy tak mají příležitost dostat se na jednání s významnými společnostmi a to
za výhodných podmínek v krátkém časovém úseku.
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V RÁMCI MISE MOHOU BÝT NAVŠTÍVENY NĚKTERÉ Z TĚCHTO
RUSKÝCH FIREM:


UGMK (www.ugmk.com)



RMK (www.rmk-group.ru)



Uralchem (www.uralchem.com)



Uralmashzavod (www.uralmash.ru)



TMK (www.tmk-group.ru)



Enel OGK-5 (www.enel.com)



MRSK Ural (www.mrsk-ural.ru)



Pervouralskiy novotrubniy zavod (www.trub-prom.com)



VSMPO-AVISMA (www.vsmpo.ru)



Uralskiy trubniy zаvod (www.trubprom.com)



Dinur (www.dinur.ru)



CHTPZ (www.chtpz.ru)



Chelyabinskiy metallurgicheskiy kombinat (www.mechel.ru)



Chelyabinskiy zavod elektrooborudovania (www.chelzeo.ru)



CHKZ (www.chkz.ru)

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM?


Organizace a příprava jednání v podnicích v Jekatěrinburgu, Čeljabisnku a okolí



V ceně účasti je zahrnuta doprava mikrobusem



Doporučení ubytování a dopravy



Každá firma bude mít prostor na prezentaci své společnosti



Účastníci si platí leteckou dopravu a ubytování samostatně, CzechTrade hotel s
předstihem doporučí



Cena služby: 36 000 Kč + DPH
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PODMÍNKY ÚČASTI NA MISI:


Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 6. 9. 2019.



Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem
zaslána zálohová faktura), nejpozději do 13. 9. 2019



Včasné doručení požadovaných firemních materiálů.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných
služeb, vhodnosti mise pro váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe
na misi připravit. Pokud máte zájem o oslovení konkrétní ruské společnosti,
zašlete svůj požadavek současně s přihláškou na akci nebo nás kontaktujte
i v průběhu příprav mise. Závaznou přihlášku prosím zasílejte do 6. 9. 2019.

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK YEKATERINBURG:

Marek Zmrzlík
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, Praha 2, 128 00

Petr Slowik
CzechTrade Jekatěrinburg
Gorkogo 45A, 620075, Yekaterinburg
Russian Federation

tel.: +420 224 907 539
mob.: +420 725 818 461
e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz

mob.: +7 963 035 35 93
e-mail: petr.slowik@czechtrade.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, č.p.
Město, PSČ
Kontaktní osoba / funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Web
Hlavní činnost firmy
Roční obrat
Podíl exportu na obratu
Výrobky/služby
k nabídnutí

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY:
Osobní účast na misi

36 000,- Kč + DPH

Místo, datum .......................................................... Podpis ..............................................................

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU:
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Marek Zmrzlík
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nasesluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

