
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kalendář obchodních jednání 2015 
 

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR Vás zve na tato 
matchmakingová obchodní jednání 

 

Akce 
 

Datum Místo Sektory 

EU FashionMatch 3.0@Modefabriek 
https://www.b2match.eu/fashionmatch-3rdedition 

25.-26.1. Amsterdam 
Holandsko 

Móda, oděvy, doplňky 

IFT Slovakiatour 2015 
https://www.b2match.eu/tourism2015 

30.1. Bratislava 
Slovensko 

Cestovní ruch, turistika, myslivost, gastronomie, 
wellness, fitness 

R + T 
http://rundt2015.converve.com/ 

24.-28.2. Stuttgart, 
Německo 

Stínící technika, rolety, žaluzie, garážová vrata 

BUD-GRYF&ENERGIA Matchmaking 
https://www.b2match.eu/budgryf2015 

27. - 29.3. Szczecin, 
Polsko 

Stavebnictví a úspory energie, stavební 
materiály, nářadí, obnovitelná energie, služby 

Technology cooperation days  
http://www.technologycooperationdays.com/ 

14. - 16.4. Hannover, 
Německo 

Strojírenství, Smart Factories & Industrial 
Manufacturing 

Europa Markt  
 

7. - 9.5. Magdeburg, 
Německo 

Nabídka pro regionální výrobce specialit 
k bezplatné účasti na trhu v centru Magdeburku 

Mise švédských firem do ČR 
 

květen Praha,  
ČR 

Česko - švédská obchodní jednání, obory budou 
upřesněny 

AutoPromotec  
https://www.b2match.eu/autopromotec2015 

21. - 22.5. Bologna, 
Itálie 

Výrobci, dodavatelé, univerzity a další 
organizace z automobilového průmyslu 

GR Business Days 
http://www.een-matchmaking.com/gr-businessdays2015/  

17.-18.6. Luxembourg, 
Lucembursko 

Poradenství, služby, IT, vzdělávání, ekologie, 
ekologické stavebnictví, strojírenství 

Matchmaking FOR Arch 15.-19.9. Praha,  
ČR 

České - německá obchodní jednání, stavební 
obory 

MSV Brno 
 

15.-19.9. Brno,  
ČR 

Strojírenství a všechny obory prezentované na 
MSV Brno 

Subcontractor Connect 
 

10.-13.11. Jönköping, 
Švédsko 

Strojírenské obory, subdodávky, jednání 
s odběrateli   

Midest 
 

17.-20.11. Paris, 
Francie 

Strojírenství 
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Matchmaking je efektivní cesta setkávání se správnými lidmi (novými zákazníky, 
obchodními a výrobními partnery) na správném místě (veletrh).  

Jak postupovat:  

 vyplnění a zaslání kooperačního profilu 
 vložení profilu do databáze účastníků - zveřejnění na webových stránkách akce 
 výběr firem pro jednání 
 účast na akci 

Harmonogram jednání obdržíte předem. Jednotlivé schůzky trvají 15 - 20 minut.  

Využijte časově i finančně zajímavé příležitosti k získání nových obchodních kontaktů.  

Aktualizovaný kalendář všech matchmakingových akcí organizovaných sítí Enterprise 
Europe Network naleznete na webové stránce: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents 

Pokud Vás některá z akcí publikovaných v kalendáři zaujme, obraťte se na nás, rádi Vám 
poskytneme další informace a pomůžeme s účastí na jednáních.  

Kontaktní osoba: Ing. Eva Hrubešová, tel.: 234 006 232, e-mail: hrubesova@crr.cz, 

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 

120 00  Praha 2, pracoviště Ve Struhách 27, 160 00  Praha 6,  www.crr.cz/een 
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