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Druhý ročník mezinárodního veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu FEINDEF je 

pořádán pod záštitou španělského ministerstva obrany a klade si za cíl sdružit ty nejlepší 

nejen ze soukromého sektoru, ale zejména prezentovat národní profesionály z oboru státní 

bezpečnosti a výzkumných center. Více informací k veletrhu FEINDEF 2021 najdete na: 

www.feindef.com. 

Proč se investice do veletrhu FEINDEF 2021 vyplatí? 

— Veletrh je unikátním propojení profesionálů naskrz veřejnými a státními bezpečnostními 

složkami ze sektorů ozbrojených sil, státních bezpečnostních složek, a univerzitních a 

výzkumných center. 

— Nabízí setkání s mezinárodními a národními delegacemi, které veletrh navštíví. 

— Poskytuje nástroje pro navázání spolupráce a synergií a pro vytváření konsorcia ve více 

technologických oblastech spojených s obranou. 

— Nabízí atraktivní doprovodný program v podobě konferencí a networkingu. 

— Hojná účast španělských národních specialistů a zástupců všech obranných a 

bezpečnostních složek.  

— Navazujeme na předchozí, velmi úspěšný první ročník veletrhu, kde jsme organizovaly 

pro české firmy národní stánek. Aktuální ročník bude větší, prezentován ve dvou 

pavilonech, což svědčí o vysokém zájmu španělských a zahraničních firem o daný 

sektor. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Výzbroj a munice 

— Navigační systémy 

— Bezpečnostní systémy 

— Bezpečnostní software a elektronika 

— Radary a telekomunikační zařízení 

— Výstroj pro ozbrojené složky 

— Big data, umělá inteligence, Kyberbezpečnost 

— Logistika a servis 

— Letecká technika 

http://www.feindef.com/
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— Drony 

— Vojenské lodě 

— Obrněná vozidla, nákladní vozidla 

— Prostředky pro údržbu, ošetřování a opravy techniky a další 

Co nabízíme českým firmám? 

— Český pavilon o velikosti 36 m2. 

— IFEMA Madrid, pavilon 10. 

— Zahraniční zastoupení Agentury CzechTrade v Madridu ve spolupráci s Hispánsko-

českou obchodní komorou nabízí možnost účasti Vaší firmy na veletrhu FEINDEF 2021 

ve společném pavilonu České republiky. 

— Osobní účast včetně zajištění designu stánku.  

 

 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Profil Vaší společnosti zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Madridu a 

Hispánsko-české obchodní komory. 

— Předem oslovíme potencionální zájemce o spolupráci s Vaší společností, v případě 

zájmu připravíme jednání se zástupci těchto firem v době konání veletrhu. 

— Design stánku – infopult, stojan na letáky a umístění loga na informační pulty a panel 

celého pavilonu, společné zázemí – stolek se třemi židlemi, věšák. 

— Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade. 

— Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s 

Vašimi obchodními partnery. 

— Výstupem bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednání s Vaší společností, 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků. 

— V případě požadavku na jiný design či dodatečné vybavení stánku se doplácí cena 

kalkulována veletržní správou. 

— Základní plocha 6 m2 s možností rozšíření na 12 m2. 

— Cena – 6 m2: 80 000 Kč bez DPH 

— Cena – 12 m2: 150 000,- Kč bez DPH 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 6. 2021. 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 6. 2021. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

veletrhu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 15. 6. 2021. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Levan Bokeria 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2 

 

 

tel.: +420 224 907 540 

mob.: +420 702 259 412 

e-mail: levan.bokeria@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK ŠPANĚLSKO: 

Petra Jindrová 

CzechTrade Španělsko 

Avenida Pío XII 22-24  

28016 Madrid, Španělsko 

 

tel: +34 913 531 890 

mob.: +34 722 583 965 

e-mail: 

petra.jindrova@czechtrade.cz 
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast – 6 m2      80 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast – 12 m2     150 000,- Kč + DPH 

 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Levan Bokeria 

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-nase-

sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf 

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 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

