
 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
 
Název akce:   China CEEC Investment and Trade Expo 
 
Termín konání:  8. – 13. června 2017 
 
Místo:   Ningbo, Provincie Zhejiang, Čínská lidová republika 
 
Dějiště:   Ningbo International Conference and Exhibition Center 
 

  181 Huizhan Road 
Jiangdong District 
Ningbo, Zhejiang Province, China 

 
 
Hlavní partnerská země:  Česká Republika  
    v rámci projektu Czech Year on Belt and Road 
    více zde: (www.czechchina.com/?p=9223) 
 
WWW stránky veletrhu: http://www.cceecexpo.org/site_en/  
 
Organizátoři a sponzoři veletrhu 
The Ministry of Commerce, PRC 
Zhejiang Provincial People’s Government 
Department of Commerce of Zhejiang Provincial People’s Government 
Ningbo Municipal People’s Government 
Trade Development Bureau of MOFCOM 
Investment Promotion Agency of MOFCOM 
 
Organizátor české oficiální delegace 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
ve spolupráci se ZÚ Peking 
 
Organizátor české podnikatelské delegace a realizátor české expozice 
Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce  
ve spolupráci s agenturami CzechTrade, CzechInvest, ZÚ Peking a GK Šanghaj 
 
Hlavní partneři české expozice 
China CEFC Energy Company Limited 
Home Credit 
Škoda Auto 
 
 



Oficiální delegace ČR 
Předběžně do 10 účastníků (bude upřesněno) 
 
Podnikatelská delegace ČR 
Předběžně mezi 80 až 100 účastníky 
 
Zaměření firem převážně na oblast spotřebního zboží a služeb - potraviny, nápoje, zemědělské 
výrobky, zboží denní potřeby, řemeslné výrobky, dárkové předměty, zdraví, domácnost, 
nanotechnologie, dopravní prostředky, služby (cestovní kanceláře, realitní kanceláře, finanční 
služby a další) 
 
Veletrh je z části i prodejní, čehož mohou čeští vystavovatelé využít a doručit na veletrh 
dostatek zboží k prodeji, popřípadě mohou využít své stávající distributory v ČLR.  
 
Ubytování 
Hotel s blízkou dostupností Ningbo International Conference and Exhibition Center 
 
Přeprava exponátů / zboží do ČLR 
Kontejnerová mezinárodní přeprava (35-40 dní) popřípadě letecky 
 
V případě doručení zboží do přístavu v Ningbo nejpozději 18. května 2017, náklady na 
vnitrostátní přepravu uhradí organizátoři veletrhu. 
 
Veletržní stánek 
Předpokládaná velikost české expozice: 300-500 m2  
 
Doprovodný program 
Specializovaný B2B seminář pro české firmy 
a další 
 
Předpokládané náklady účastníků podnikatelské delegace 
 

• Vízum do ČLR – 1 vstup 
• Mezinárodní letecká přeprava (doporučení využít přímou leteckou linku Praha - 
Šanghaj  

• Ubytování (Hotel s blízkou dostupností Ningbo International Conference and 
Exhibition Center) 

• Mezinárodní přeprava exponátů / zboží do přístavu v Ningbo vč. celního řízení 
 
Výhody poskytované organizátory veletrhu účastníkům podnikatelské delegace 

• Účast společnosti na veletrhu zdarma 
• Pomoc čínské strany s celními procedurami 
• Vnitrostátní přeprava exponátů / zboží z celního skladu v přístavu na veletržní stánek 
• Vnitrostátní přeprava účastníků z letiště v Ningbo / v Šanghaji na hotel a pravidelná 

přeprava vystavovatelů z hotelu na veletrh 
• Drobné občerstvení a pracovní obědy pro vystavovatele v průběhu veletrhu zdarma 

 
Další informace 



• v případě, že na veletrhu dojde k uzavření obchodu přesahující hodnotu 20.000 USD, 
dostanou čínské firmy podporu od státu ve výši až 0,2 CNY za každý 1 USD hodnoty 
uzavřeného kontraktu	
	
	

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PROGRAMU PODNIKATELSKÉ MISE 
 

China CEEC Investment and Trade Expo 
8. – 13. 6. 2017 Ningbo, Zhejiang, Čínská lidová republika 

 
 
13. března Zahájení registrace členů podnikatelské delegace prostřednictvím 

elektronického formuláře 
 
14. dubna  Ukončení registrace členů podnikatelské delegace 
 
3. – 7. dubna  Odeslání exponátů/zboží pomocí kontejnerové přepravy do ČLR 
 
6. června   Odlet podnikatelské delegace do ČLR 
 
7. června  Přílet do Šanghaje / transfer do Ningbo a ubytování 
   příprava veletržních stánků 
 
8. června  příprava veletržních stánků 
   Slavnostní zahájení veletrhu 
 
9. – 12. června Účast na veletrhu China CEEC Investment and Trade Expo 
 
13. června  Návrat podnikatelské delegace do ČR 
 
 
 
V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské delegaci nebo více informací o Veletrhu  
China CEEC Investment and Trade Expo, prosím kontaktujte projektovou manažerku Smíšené 
česko čínské komory vzájemné spolupráce, slečnu Annu Patočkovou. (Tel. 776 552 112, 
anna.patockova@czechchina.com) 
 
 


