
 

POZVÁNKA  

KONZULTACE S EKONOMICKÝMI DIPLOMATY 

 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 

 
z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) 

Vás zve na konzultace 
s českými ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 

 
Kdy:      24. – 25. 6. 2015 

Kde:     Designhotel ELEPHANT, Na Florenci 29, Praha 1 

Registrace:   http://registrace.spcr.cz/    „Konzultace s ekonomickými diplomaty“ 

Uzávěrka přihlášek:    17. června 2015 

 
Úspěšná registrace Vám bude potvrzena automatickým e-mailem.  

Pokud email během krátké doby pro provedení registrace neobdržíte, nebyla registrace provedena. 

Doporučujeme registraci spustit pomocí prohlížeče FireFox/Chrome. 

Firmě, která nebude předem registrována na základě registračního formuláře, nebudeme schopni umožnit 
účast na konzultacích s ohledem na předem sestavený časový harmonogram jednotlivých schůzek. 
 
Doporučujeme zaslat registraci co nejdříve, při zpracování časového harmonogramu bereme zřetel na časovou 
posloupnost došlých přihlášek.  
Maximální počet států, u kterých lze sjednat schůzky, je 10. 
 
Jednací stoly budou rozděleny podle jednotlivých zemí a jsou společné pro ekonomické diplomaty i ředitele 
zahraničního zastoupení MPO. Není tedy možné v časovém harmonogramu rozlišit, se kterými ze zástupců 
byste mohli jednat. Stoly budou označeny jménem země. 
 
V rámci setkání můžete využít také konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace při Evropské unii – 
CEBRE, která působí jako společný projekt českých podnikatelů v  Bruselu a poskytuje služby a informace 
v oblasti evropské legislativy, fondů a programů EU, veřejných zakázek atd. (www.cebre.cz). CEBRE je uvedeno 
v seznamu zemí pro jednání. 
 
V hotelu, kde se akce koná, je možnost zakoupení obědu na místě (na baru v přízemí hotelu) za zvýhodněnou 
cenu 155,- Kč. Oběd formou bufetu by zahrnoval polévku dne, vepřový řízek a vařený brambor, domácí ovocný 
koláč. 
 
Vstup do hotelu je z ulice Na Poříčí (průchod pasáží Grandior), nebo z ulice Na Florenci (samostatný vstup 
vedle Pasáže U Hájků). 
 MHD zastávka Bílá labuť (tram 3, 8, 14), Florenc (metro B, C). 
Parkování v podzemních garážích hotelu (vjezd z ulice Na Florenci) a přilehlých parkovištích. 
 
Kontaktní osoby: 

Eva Bradáčová, tel.: 225 279 407, mobil: 733 643 515, e-mail: ebradacova@spcr.cz  
Kateřina Křivanová, tel.: 225 279 403, mobil: 739 482 147, e-mail: kkrivanova@spcr.cz 
 
 
Časový harmonogram schůzek bude zaslán nejpozději v pondělí 22. června 2015.  
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