
 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace České republiky na investičním veletrhu 
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Veletrh China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) je největším 

veletrhem v Číně zaměřeným na podporu investiční spolupráce Číny 

s mezinárodními partnery. Kromě propagace investic a obchodní spolupráce 

nabízí veletrh CIFIT také možnost prezentace cestovního ruchu.  

Účastníci veletrhu budou mít jedinečnou příležitost prezentovat své produkty 

a služby pod záštitou České republiky jako partnerské země CIFIT 2018 na 

dynamicky rostoucím čínském trhu. Podporu získají zúčastněné firmy během 

oficiálních jednání české delegace s čínskými partnery a zajímavé obchodní 

kontakty budou připraveny také na plánovaném česko-čínském obchodně 

investičním fóru. 

 
Česká republika se veletrhu CIFIT v letošním roce zúčastní jako partnerská 
země. Bude tak mít možnost prezentovat se národní expozicí o velikosti 500m2. 
Nabízíme vaší společnosti účast v rámci národní expozice s prezentací vašich 
produktů a služeb. Po celou dobu konání veletrhu vám bude k dispozici obchodní 
úsek ZÚ Peking.  
 
Prezentace České republiky v rámci CIFIT je součástí série aktivit s názvem Czech 
Days in Greater Bay Area, které mají za cíl v roce 2018 prezentovat Českou 
republiku a její potenciál spolupráce v oblasti jižní Číny, tedy i v provincii Fujian, 
kde se veletrh CIFIT koná. Česká účast na veletrhu je také podporována 
prostřednictvím projektu ekonomické diplomacie. 
 
V rámci prezentace České republiky bude kladen důraz na stoleté výročí založení 
Československa, tedy představení tradice českého průmyslu, atraktivity České 
republiky jako turistické destinace nebo také jedinečnosti českého designu a 
zajímavé kultury.  
 
Veletrh CIFIT navštíví každý rok na 4000 zástupců domácích a zahraničních firem. 
Veletrhu se účastní kolem 50 zemí.  Letos slaví CIFIT jubilejní 20. výročí. 
 
Partnerskou provincií veletrhu CIFIT v letošním roce bude čínská provincie 
Yunnan, která aktivně rozvíjí partnerství s Olomouckým krajem.  
 
 
 
 
 
 



CÍL PREZENTACE 

 
Prezentace ČR v kontextu 100letého výročí Československa a s tím spojená 
propagace českého průmyslu, technologií, cestovního ruchu, designu a kultury. 
 

Zvýšení povědomí o ČR jakožto kvalitní investiční a turistické destinaci. 
 

Posílení aktivit českých firem při pronikání na čínský trh a realizaci obchodních 
kontaktů s čínskými partnery. 
 

Navázání kontaktů na regionální úrovni prostřednictvím partnerství Olomouckého 
kraje a čínské provincie Yunnan.  
 

Využití příležitosti obrovského potenciálu čínského trhu a ověření reakce a zájmu 
trhu o produkt či službu. 
 
 

PROČ SE INVESTICE DO ÚČASTI NA AKCI VYPLATÍ? 

 
Akce je ideální příležitostí k propojení zástupců českých firem, institucí či 
regionů s relevantními partnery v Číně, ať už jde o investory, obchodníky, partnery 
v cestovním ruchu, firemní asociace a další.  
 

Čína má velký zájem o investice a cestovní ruch v ČR a považuje ČR za vyspělou 
moderní ekonomiku a dodavatele kvalitního zboží a služeb. 
 

Veletrh CIFIT se koná pod záštitou čínského ministerstva obchodu a budou 
se jej účastnit všechny čínské regiony, významné instituce a firemní asociace, které 
českým partnerům mohou nabídnout jedinečné možnosti spolupráce.  
 

Možnost zúčastnit se specializovaného česko-čínského fóra zaměřeného na 
spolupráci v oblasti investic a cestovního ruchu za odborné podpory CzechInvest 
a CzechTourism. 
 

Podpora zúčastněných firem na oficiální úrovni při jednáních české oficiální 
delegace se zástupci čínské centrální i regionální vlády na okraj veletrhu. 
 
 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

 
Velvyslanectví České republiky v Pekingu ve spolupráci s agenturami CzechInvest, 
CzechTrade a CzechTourism zajišťuje: 
 

Prezentace vaší společnosti v rámci českého pavilonu zdarma 

Podpora a účast vedoucích představitelů českého státního sektoru a velvyslance ČR 

Odborný seminář na téma česko-čínské spolupráce v oblasti investic, obchodu a 
cestovního ruchu za odborné podpory CzechInvest and CzechTourism 



 Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 
cílové skupiny se záměrem podchytit zájem čínských firem o setkání s vaší firmou 
v průběhu výstavy 

Prostor pro vystavení propagačních materiálů 

Stolek se židlemi pro jednání a využití společného zázemí expozice 

Umístění loga firmy na společné expozici 

Zajištění vystavovatelských průkazů 

Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků ZÚ Peking při jednáních 
s vašimi obchodními partnery v rámci CIFIT (včetně čínsko-anglického tlumočení) 

Propagace na stránkách velvyslanectví ČR v Pekingu a businessinfo.cz  
 
Rádi zodpovíme vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, 
vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh 
připravit. 
 
 
 
Více informací o veletrhu CIFIT: 
 

http://www.chinafair.org.cn/english/index/index.aspx  

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 
Přihlásit se můžete nejpozději do 31. 7. 2018. 
 

Přihlaste se na níže uvedených emailových adresách. Pošlete v angličtině krátký 
profil vaší společnosti a informaci, jaké partnery v Číně hledáte. Ekonomický úsek ZÚ 
Peking se s vámi spojí ohledně dalších přípravných kroků k účasti na CIFIT 2018. 
 

Účast pro české firmy v rámci národní expozice a českého doprovodného 
programu CIFIT 2018 je zdarma. Účastníci nesou náklady na vlastní dopravu do 
Číny, ubytování a na vlastní dopravu propagačních materiálů. 
 
 

Přihlášku prosím zašlete e-mailem garantovi akce do 31. 7. 2018 
KONTAKT NA GARANTA AKCE: 

 

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PEKINGU 
EKONOMICKÝ ÚSEK 
Lukáš Opatrný 
tel: +86-10-8532 9507 
mob: +86-139 0113 0343 
e-mail: lukas_opatrny@mzv.cz a commerce_beijing@mzv.cz  
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