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Kontrakční burza Aerospace & Defence Meetings pro letecký a obranný průmysl se bude 

konat v Polsku již počtvrté. Malým a středně velkým firmám umožňuje především setkání s 

nákupčími významných zahraničních firem formou předem odsouhlasených individuálních 

schůzek. Více informací o akci naleznete na: www.poland.bciaerospace.com 

 

V rámci programu akce jsou také k dispozici: 

— Konference a workshopy: Odborné konference jsou zaměřené na dodavatelské řetězce, 

pravidla dodávek a inovace v oboru. Workshopy budou probíhat paralelně se schůzkami 

B2B a zaměří se na technologie a výrobky. Jedná se o příležitost pro omezený počet 

dodavatelů a možnost rozšířit si a optimalizovat své odborné znalosti. 

— B2B jednání: A&DM poskytuje interaktivní platformu předjednaných schůzek pro všechny 

účastníky dle jejich vlastního výběru. Program akce nabízí účastníkům realizaci těchto 

schůzek včetně možností uzavírání důležitých smluv. 

 

Proč se investice do akce A&DM vyplatí? 

— A&DM patří ke špičkovým akcím pro odběratele a dodavatele v leteckém a obranném 

průmyslu, cílem akce je setkání OEM a Tier 1 dodavatelů s kontraktačními firmami a 

nalezení podnikatelských a investičních příležitosti 

— V roce 2019 se akce účastnilo 200 firem z 18 zemí světa včetně Polska, Francie, 

Německa, USA, Španělska, Velké Británie a mnoha dalších, firmy měly celkem 3 880 

schůzek a úspěšnost nalezení vhodného partnera ohodnotily na 92 %.  

— Organizátor akce, francouzská společnost BCI Aerospace, je světovým lídrem v oblasti 

pořádaní eventů pro letecký a obranný průmysl 

— A&DM se v Rzeszově koná každé dva roky, Rzeszów jakožto hlavní město 

Podkarpatského vojvodství je sídlem Doliny Lotniczej (klastr leteckého údolí, který 

sdružuje 150 firem a 25 000 zaměstnanců) a centrem leteckého a obranného průmyslů 

v Polsku, jedná se o světoznámý klastr leteckého průmyslu a tréninkových center pro 

piloty 

— Letecký průmysl je jedním z nejvíce inovačních sektorů polského hospodářství, téměř  

90 % výroby je exportováno do USA, Itálie, Francie, Velké Británie či Kanady 

— Polsko je též známé svou schopností plnit požadavky největších světových OEM výrobců 

jako Pratt & Whitney, Sikorsky, Goodrich, Dassault Aviation, Agusta Westland, Safran, 

Thomson aj. 

— Akce se bude konat v Kongresovém a veletržním centru cca 20 minut cesty od centra 

Rzeszova  

http://www.poland.bciaerospace.com/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Výroba: 

• Materiály 

• Elektronika a elektrotechnika 

• Energie a energetické zdroje 

• Obrábění a kovy 

• Plasty 

• Technické textilie a speciální materiály 

— Inženýrství:  

• Inženýrství a designová centra 

• Testování, kontrola a měření 

• Struktury 

— Procesy:  

• Zpracování a skladování dat 

• Přístrojová technika 

• Odborné a průmyslové IT 

• Zpracování signálu 

• Software a služby 

• Tepelné kontrolní systémy 

— Technologie, vybavení, systémy:  

• Systémy přispívající zlepšení životního prostředí a ochraně života 

• Vybavení a systémy 

• Optika a elektrooptika 

• Pohon 

— Ostatní výrobky a služby pro letecký a obranný průmysl 

 

Co nabízíme českým firmám 

— Zahraniční zastoupení agentury Czech Trade v Polsku nabízí možnost účasti Vaší firmy 

na akci Aerospace & Defence Meetings 2022 

— Připravili jsme pro české firmy zvýhodněnou cenovou nabídku  

— Na akci je možná prezentace společnosti formou workshopu 

— Podmínkou účasti na akci je zakoupení minimálně balíčku BASIC PACKAGE 
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Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST BASIC PACKAGE 

— Vlastní prezentační místo na ploše 4 m2 (2x2) – stánek s vybavením (obvodové stěny a 

atika pro označení stánku, 1 stůl, 3 židle, světlo, elektrická zásuvka, koberec, logo firmy) 

— Detailní profil v online katalogu a přístup k databázi firem, které se účastní akce A&DM 

— Individuální plán dvoudenního programu schůzek dle odsouhlaseného výběru 

— Oběd a coffee break každý den + vstup na gala večer 

— Volný vstup na konference a přednášky 

— Výstupem této služby bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků na daném trhu 

— Cena zahrnuje účast jednoho zástupce firmy 
 

— Zvýhodněná cena CzechTrade: 42 000 Kč bez DPH  
 

(cena organizátora: 61 000 Kč bez DPH) 

 

OSOBNÍ ÚČAST DELUXE PACKAGE 

— Vlastní prezentační místo na ploše 8 m² (4x2) – stánek s vybavením (obvodové stěny a 

atika pro označení stánku, 2 stoly, 6 židlí, světlo, elektrická zásuvka, koberec, logo firmy)  

— Detailní profil v online katalogu a přístup k databázi firem, které se účastní akce A&DM 

— Individuální plán dvoudenního programu schůzek dle odsouhlaseného výběru 

— Oběd a coffee break každý den + vstup na gala večer 

— Volný vstup na konference a přednášky 

— Výstupem této služby bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků na daném trhu 

— Cena zahrnuje účast dvou zástupců firmy 
 

— Zvýhodněná cena CzechTrade: 61 000 Kč bez DPH  
 

(cena organizátora: 85 000 Kč bez DPH) 
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OSOBNÍ ÚČAST PERSONALIZED PREMIUM PACKAGE 

— Vlastní prezentační místo na ploše 24 m² (6x4) – stánek s vybavením (obvodové stěny a 

atika pro označení stánku, 2 stoly, 6 barových židlí, přední pult, skládek, osvětlení, 

elektrická zásuvka, koberec, logo firmy, individuální grafika) 

— Rozpis dvoudenního programu schůzek dle individuálního výběru 

— Databáze s kontakty všech účastníků A&DM 

— Oběd a coffee break každý den + vstup na gala večer 

— Volný vstup na konference a přednášky 

— Výstupem této služby bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků na daném trhu 

— Cena zahrnuje účast tři zástupců firmy 

— Umístění loga společnosti v rámci propagačních materiálů akce jako „Zlatý sponzor“ 

— Jedna strana v oficiálním katalogu akce pro reklamu společnosti 
 

— Zvýhodněná cena CzechTrade: 85 000 Kč bez DPH  
 

(cena organizátora: 122 000 Kč bez DPH) 

 

DODATEČNÁ NABÍDKA ÚČASTÍ NA A&DM 

— Cena: 7 300 Kč + DPH – každý další účastník za firmu 

— Cena: 36 400 Kč + DPH – 30minutový workshop po dohodě s gestorem 

— Cena: 3 700 Kč + DPH – individuální označení stánku 

— Cena: 7 300 Kč + DPH – reklamní banner / roll-up na stánku 

— Cena: 4 400 Kč + DPH – TV včetně DVD a USB vstupu na stánku 
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Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky CzechTrade (v češtině, viz níže) a 

registračního formuláře pořadatele (v angličtině, viz příloha), nejpozději do 10. 6. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 24. 6. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 24. 6. 2022 

— CzechTrade přihlásí firmu do systému akce a pořadatel zašle firmě přístupová hesla 

(login a password), následně by se firma měla přihlásit do systému a zkontrolovat 

vstupní data 

 

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

akce pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na akci připravit. Přihlášku prosím 

zašlete gestorovi akce do 10. 6. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Neymon Myslovich 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 527 

mob.: +420 728 370 065 

e-mail: stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK POLSKO: 

Magdalena Okenicová 

Ambasada Republiki Czeskiej,  

Koszykowa 18, 00 555  

Warszawa, Poland 

 

mob.: +420 606 338 916 

e-mail: magdalena.okenicova@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast BASIC PACKAGE     42 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast DELUXE PACKAGE    61 000,- Kč + DPH  

 Osobní účast PERSONALIZED PREMIUM PACKAGE 85 000,- Kč + DPH 

 Dodatečná nabídka účastí – prosím vypsat:   

 
 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Stefani Neymon Myslovich 

Štěpánská 567/15, 120 00 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

