
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci  

s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery 

 

Vás srdečně zve na 

 

KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI 
 

Datum: 27. února 2018  

Místo:  budova A, Zastupitelský sál, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní  

  353/88, 360 06 Karlovy Vary, mapa zde  

  Hlavní témata setkání 
 

 aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu s důrazem na příklady 

 principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky 

 právní aspekty realizace obchodního případu 

 nástroje exportního financování a pojištění exportu 

 KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO FIRMY 

 NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ S VYBRANÝMI ZAHRANIČNÍMI DIPLOMATY AKREDITOVANÝMI PRO ČR 

 

Konference navazuje na loňskou sérii Krajských exportních konferencí a vystoupí na ní zástupci HK ČR, KHK 

KRAJ, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR 

a dalších významných aktérů v podpoře exportu. 

 

Prominentní řečníci budou uvádět konkrétní příklady týkající se přípravy a realizace exportního případu, jak 

správně postupovat a čeho se vyvarovat, poradí, jak se vyhnout neúspěchu a představí novinky z oblasti 

podpory exportu jak zkušeným exportérům, tak exportérům začínajícím.  

 

Novinkou programu letošní série Krajských exportních konferencí je zařazení kurzu prezentačních dovedností 

pro exportéry provedený experty Diplomatické akademie MZV ČR a také setkání s vybranými zahraničními 

diplomaty, kteří budou autentickou příležitostí pro účastníky projednat konkrétní možnosti průniku na 

mimoevropské trhy. Cílem bude zároveň představit zahraničním diplomatům potenciál regionu včetně 

stěžejních oborů. 

 

 

 

 

Partneři konference: 

                

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/maps/place/Karlovarsk%C3%BD+kraj+-+Krajsk%C3%BD+%C3%BA%C5%99ad/@50.218532,12.8239743,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcccbc9ffc830f594?sa=X&ved=0ahUKEwj68f-83fXYAhUI1SwKHWzUAP4Q_BIIezAN


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 
 

09:30 – 10:00 Prezence  

10:00 – 10:15 Zahájení konference 

Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR 

předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 

Ing. Marek Svoboda, ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR 

 

10:15 – 12:30 Správný postup při přípravě a realizaci exportního případu, úskalí exportního financování, 

právní aspekty, jak se vyhnout potížím, příklady / tipy / doporučení, otázky & odpovědi 

12:30 – 13:00 Přestávka (občerstvení) 

13:00 – 14:00 Kurz prezentačních dovedností pro exportéry 

14:15 – 15:00 Představení vybraných zemí prostřednictvím zahraničních diplomatů, možnost networkingu 

15:00 – 15:45 Možnost networkingu se zahraničními diplomaty  

 

Krajskou exportní konferenci moderuje PhDr. Jiří Hansl, ředitel Zahraničního odboru HK ČR. 

 
Součástí Krajské exportní konference bude i možnost networkingu s přítomnými zástupci partnerů Krajské 

exportní konference – Československá obchodní banka (ČSOB), Česká exportní banka (ČEB), Exportní garanční 

a pojišťovací společnost (EGAP), úvěrová pojišťovna CREDENDO a Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. 

 

Chceme Vám prostřednictvím špičkových odborníků přinést takové informace, které budete moci využít pro 

kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření či zkvalitnění svých exportních aktivit. 

 

Zároveň chceme přispět ke zvyšování povědomí o aktuálních nástrojích podpory exportu, které Vám mohou 

pomoci k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na trhy s vyšší finanční rentabilitou. 

 

Našim cílem je oslovit tzv. nové exportéry, tedy firmy, které mají zajímavý produkt či službu a o jejich exportu 

zatím jen uvažují. 

 

Rozdílem oproti jiným podobným akcím bude kladený důraz na praktičnost s důrazem na kvalitní prezentaci 

českých exportérů směrem k zahraničním partnerům a klíčovým institucím. 

  

 

  Registrace 

 
 

Uzávěrka pro přihlášení je do 22. 2. 2018. Z organizačních důvodů prosíme o vyplnění on line přihlášky. 

Účast pro registrované zdarma. 

 

Přihláška on-line zde. 

 

 

 

 

 
Bližší informace: Radek Pašava, tel. 724613921, email: pasava@khkkk.cz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0CYp5XmaNecB2TVQjfJR6x0WwjhkG5t4cvt1cyKNvC7n3qA/viewform

