
 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 

Partneři poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK University of 
Novi Sad 

a  
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje   

 

si Vás dovolují pozvat na  
 

ZAHRANIČNÍ PODNIKATELSKOU MISI DO SRBSKA 
 

Mise do Srbska se uskuteční ve dnech 8. – 9. února 2018 a je určena zejména firmám z oblasti kovoprůmyslu, 
kovoobrábění, strojírenství, hutnictví a souvisejících oborů, které mají zájem navázat spolupráci se zahraničními 
partnery. Pro účastníky mise je připraven zajímavý program, díky němuž se mohou setkat se zástupci srbských institucí 
a firem z oboru a zúčastní se předem dohodnutých dvoustranných schůzek, na kterých mohou v krátkém čase navázat 
větší množství kontaktů s potenciálními obchodními partnery. 
 
 

Výběr srbských firem vhodných ke dvoustranným jednáním naleznete zde.  
Katalog všech firem, se kterými Vám můžeme domluvit schůzku je k dispozici na tomto odkazu.  
 

Předběžný program  

Čtvrtek 8. 2. 2018 

17.00 -18.00 Novi Sad - prohlídka města, v případě zájmu návštěva Fakulty technických věd 

18.00 - 19.00 Setkání v budově Zemské vlády se srbskými stakeholdery - (zástupci Hospodářské a průmyslové 
komory Vojvodina, regionální vlády, Klastru kovoprůmyslu Vojvodina, Fakulty technických studií, 
Srbské klastrové asociace a Podnikatelského inkubátoru Novi Sad) 

19.00 – 20.00  Slavnostní večeře 

Pátek 9. 2. 2018 

9.30 -  10.00  Registrace účastníků 

10.00 -10.30  Prezentace zúčastněných českých a srbských společností 

10.30 - 13.30    Předem dohodnutá dvoustranná jednání okse srbskými firmami a institucemi 

13.30                Oběd 
 
Účast na dvoustranných jednáních a celém programu (včetně večeře a oběda) je bezplatná, v průběhu mise jsou 
přítomným k dispozici asistenční služby pracovníků ostravské partnerské kanceláře EEN, účastníci si pouze hradí 
ubytování (cca od 49 EUR) a zajišťují dopravu.  
 

Doporučené hotely: Hotel Master, Hotel Park, Hotel Center, Hotel Mediteraneo. 
Doporučovaná trasa: na tomto odkazu 
Bližší informace: Hana Simonová, Jan Skipala tel.: 597 479 330, e-mail: een@khkmsk.cz 

 
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a 

kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 
 

  
 

http://www.khkmsk.cz/wp-content/uploads/2017/12/V%C3%BDb%C4%9Br-srbsk%C3%BDch-firem.pdf
https://www.dropbox.com/s/qvjw2zwcs3b28ym/Catalog%2Bof%2BVMC%2Bmembers.pdf?dl=0
http://a-hotel-master.com/
http://www.hotelparkns.com/
https://hotel-centar.rs/homepage-1/
http://hotelmediteraneo.rs/
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=18.3362769&y=47.7272432&z=6&rc=9q0HNxW1MU99XkCxAXuC&rs=muni&rs=osm&ri=4730&ri=15258&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=

