
Obchodní jednání s evropskými stavebními podniky  

Matchmaking FOR ARCH 2015,  
16. 9. 2015, PVA Expo Praha – Letňany 

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a ABF, a.s. Vás zvou 

na obchodní dvoustranné schůzky s evropskými podnikateli. Po dvou úspěšných ročnících česko-německých 

obchodních jednání, letos se akce zúčastní firmy z celé Evropy. 

Podnikáte ve stavebnictví a nabízíte spolupráci zahraničním firmám, hledáte nové kontakty na 

evropském trhu, uvažujete o rozšíření svých aktivit v SRN i Evropě? 

Pořádáme pro Vás Matchmaking FOR ARCH, tedy dvoustranné obchodní schůzky se zahraničními 

podnikateli, kteří přijedou hledat nové spolupracující podniky a subdodavatele pro své stavební projekty.  

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

půldenní, začínají v 09.00, jednotlivé schůzky trvají 20 minut. Firmám nabízíme i zajímavý doprovodný 

program.  

Matchmakingová, tedy obchodní jednání jsou mezi podnikateli velmi oblíbená: jedná se o předem dohodnuté 

obchodní schůzky jak vystavovatelů, tak návštěvníků, pro které si firmy vybírají své partnery na základě 

kooperačních profilů zveřejněných v katalogu účastníků. Vzhledem 

k tomu, že tato jednání se zpravidla konají při veletrzích, efektivněji 

využijí podnikatelé čas zde strávený. 

V loňském roce se této akce zúčastnilo 30 českých a 8 německých 

firem, které mezi sebou uskutečnily 62 schůzek. Výsledkem je 

několik již uzavřených smluv mezi podnikateli z obou zemí. 

Některé české firmy využily možnosti konzultace se 

zástupci přítomných německých komor. 

Registrační poplatky: účast zdarma včetně vstupenky na veletrh 

Termín přihlášení: do 15. 8. 2015 
Webová stránka projektu, registrace účastníků: http://forarch2015.talkb2b.net/ 

Webová stránka veletrhu: forarch.cz 

 

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

Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 
 

 

 

 

 

 

 

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME a HORIZONT 2020 grantovou 

smlouvou číslo 671783 a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
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APPLICATION FORM 

Matchmaking FOR ARCH 
16th September 2015 

PVA Expo Praha, Czech Republic  
 
 
Name of the company:  __________________________________________________________  
 
Address:  ______________________________________________________________________  
 
Web sites:  ____________________________________________________________________  
 
Contact person (including position):  ________________________________________________  
 
E-mail:  ____________________________________  Tel.:  _____________________________  
 
Number of employees:   ___________________________  
 
 
Company’s activity: 
 
 
 
 
 
Desired type of cooperation: 
 
 
 
 
Participation fee: Free of charge 
 
 
Date and signature: 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Please send the application form back by e-mail to hrubesova@crr.cz or by fax to (+420) 
234 006 251  

mailto:hrubesova@crr.cz

