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Prezentace českého leteckého a obranného průmyslu v rámci 
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Velvyslanectví ČR v Lublani v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR 

připravuje podnikatelskou misi do Slovinska se zaměřením na letecký a obranný průmysl. 

Mezinárodní letecký mítink AEROS Maribor 2022 nabídne účastníkům možnost setkání se 

slovinskými partnery v oblasti státní správy a podnikatelského sektoru v rámci organizované VIP 

akce v dopoledních hodinách a také formou výstavní účasti (ve vnitřním prostoru během VIP 

akce a ve venkovním prostoru v odpolední části) za zvýhodněných podmínek díky finanční 

podpoře MZV ČR. 

 

Slovinský trh je vyspělý a orientovaný na moderní technologie, precizní zpracování, 

interoperabilitu a spolehlivost obchodních partnerů. Pro český letecký a obranný průmysl tak 

představuje příležitost uplatnit výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou a využít znalost 

moderních technologií a postupů. Cílem projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) 

je zvýšení exportního potenciálu českých společností v oblasti leteckého a obranného průmyslu a 

jejich prosazení jako dlouhodobého věrohodného partnera slovinských státních i soukromých 

subjektů. Kromě obranného průmyslu a vojenského letectví vyjádřila slovinská strana rovněž 

explicitní zájem o české sportovní a civilní letectví, zejména díky kvalitě a hospodářské tradici 

v těchto oborech v ČR.    

 

Česká republika bude partnerskou zemí letošního ročníku AEROS Maribor, české společnosti tak 

získají možnost představit a vystavit své produkty a navázat obchodní kontakty v rámci 

organizovaných individuálních jednání. Vzhledem k rozvinutosti českého i slovinského trhu se 

nabízejí také možnosti vyšších forem spolupráce (akvizice, fúze, výrobní spolupráce apod.) a 

rovněž propojení s vědeckou či akademickou sférou. Přítomnost na akci již písemně potvrdily 

např. tyto slovinské instituce: 

 Ministerstvo obrany Slovinské republiky 

 15. Pluk vojenského letectví Armády Slovinské republiky 

 Ministerstvo vnitra Slovinské republiky 

 Policie Slovinské republiky 

 Slovenian Defence Industry Cluster (GOIS) 

 a mnohé další! 

 

 

http://www.mzv.cz/
https://www.mbx-airport.si/en/airport/


Výhody projektu ekonomické diplomacie 

 organizační zajištění české účasti na akci Velvyslanectvím ČR v Lublani;  

 bez účastnického poplatku – české společnosti získají zdarma vstup na všechny části 

programu ve vnitřních a venkovních prostorách, zastřešený externí výstavní prostor se 

základním vybavením (stůl, židle);  

 možnost představit se slovinským partnerům a organizovaná individuální setkání s nimi na 

základě předchozího tržního průzkumu;  

 asistenční podpora velvyslanectví u dalších služeb dle potřeb českých společností (např. 

možnost zajištění zvýhodněného ubytování). 

 

Náklady  

1) Velvyslanectví ČR 

 veškeré pronájmy vnitřních i venkovních výstavních prostor  

 pronájem technického vybavení a základního vybavení výstavního prostoru (stůl, židle)  

 pohoštění  

 

2) České společnosti a asociace 

 vlastní náklady na cestovné a ubytování  

 

Program  

Předběžná verze programu: 

 

1) VIP akce pro pozvané hosty, letištní budova, 10:00 – 14:00 

 10:00 – 11:00 Úvod, krátké prezentace českých firem/asociací  

 11:00 – 13:00 Individuální jednání mezi českými a slovinskými subjekty 

 13:00 – 14:00 Pohoštění a networking  

 

2) AirShow pro širokou veřejnost, venkovní prostory letiště, 14:00 – 20:00 

 mezinárodní letecký mítink – letecký program včetně akrobatického letectví; prezentace 

sportovního, civilního, vojenského, policejního aj. letectví; doprovodný program 

 možnost výstavní účasti v externím výstavním prostoru 

 možnost dodatečných obchodních jednání a setkání se slovinskými subjekty 

 

 

      Do projektu je možné se přihlásit do 28. 2. 2022. 

 

 

 Kontaktní osoba Velvyslanectví ČR v Lublani: 

Dagmar Šober, specialista na hospodářství a obchod 

+386 41 679 104 

dagmar_sober@mzv.cz 

commerce_ljubljana@mzv.cz 
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