
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE FIREM DO RUMUNSKA 
17. – 19. 10. 2012 

 
 

U příležitosti veletrhů TIB a EEE pořádá Technologické centrum AV ČR v rámci 
Enterprise Europe Network ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bukurešti         

misi firem do Rumunska.  
 

Během cesty bude možné navštívit strojírenský veletrh TIB společně s veletrhem 
zaměřeným na energetiku EEE. Kombinace těchto dvou největších veletrhů 

v Rumunsku poskytuje velký potenciál pro navázání spolupráce. V prostorách 
veletrhu bude pronajatá místnost, která bude sloužit jako zázemí pro české firmy 

i k individuálním jednáním.  
Ve spolupráci s Enterprise Europe Network Rumunsko budou zajištěny firmy    

pro dvoustranná česko-rumunská jednání dle požadavků českých firem. 
Na závěr veletrhů proběhne velké mezinárodní kooperační setkání firem z oborů 

zastoupených na veletrzích z různých zemí světa.  
 

Kontaktní osoba: 
Ilona Babkova, babkova@tc.cz, tel.: 234 006 173 

 

 
Více informací na www.een.cz 

 
 
 
 



Program cesty 
 

17. 10. odlet z Prahy, ubytování v hotelu a prohlídka města 
18. 10. seminář Česko-rumunské investiční příležitosti a setkání se zástupci 

rumunských firem, návštěva veletrhů 
19. 10. účast na mezinárodním kooperačním setkání, návštěva veletrhů 

 
Veletrh EEE  

www.eee-expo.ro  
Veletrh zaměřený na obnovitelné zdroje energie, tradiční energetiku a výrobce 

zařízení a nové technologie z této oblasti. Jedná se o nejvýznamnější akci svého 
zaměření pro Rumunsko a okolní země.  

 
Veletrh TIB  

www.tradefairdates.com/TIB-M3360/Bucuresti.html 
největší veletrh v Rumunsku zaměřený na následující obory: strojírenství, 

kovoobráběcí stroje,  průmyslové roboty, čerpadla, kompresory, hutnictví a 
svařování, elektrotechnika, elektronika, automatizace, měřicí a kontrolní zařízení, 
IT a průmyslový software, zařízení pro zpracování plastů, doprava a skladování 

 
V době veletrhů bude probíhat také velké množství konferencí a workshopů. 

 
Místo konání 

 
Výstaviště ROMEXPO 
Bukurešť, Rumunsko 

 
Náklady na cestu 

 
Služby poskytnuté zdarma v rámci sítě Enterprise Europe Network:  

organizace akce, zajištění firem v Rumunsku, vstup na veletrhy  
a doprovod do Bukurešti. 

 
Služby poskytnuté zdarma Velvyslanectvím ČR v Bukurešti:  

pronájem prostor v hlavní budově veletrhů a zajištění občerstvení. 
 

Každý účastník si hradí sám:  
letenku, dopravu po městě, vstup na veletrh, hotel 2 noci,  

pojištění a osobní náklady. 

 
Registrace 

 

Po zaslání e-mailu na babkova@tc.cz Vám odešleme formulář, kde vyplníte svůj 
profil, na základě kterého kolegové v Rumunsku budou hledat pro Vás vhodné 

potenciální obchodní partnery. 
Čím dříve se přihlásíte, tím víc firem na Vás bude v Rumunsku čekat.  

 

Registrace je do 21. 9. 2012 
 
 

Ráda zodpovím Vaše případné dotazy. Ilona Babková 


