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Pilotní projekt ekonomické diplomacie GK Jekatěrinburg 
 

„Mapa oborových příležitostí 
a podpora českých firem v ruských regionech“ 

 
realizace v průběhu roku 2016 

 

Exportní příležitosti pro všechny české podnikatele 
ve dvou významných regionech Ruské federace 

 

Sverdlovské a Čeljabinské oblasti  
 
 

Vážená paní, vážený pane 
 
rádi bychom Vás seznámili s pilotním projektem Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu 
a nabídli Vám účast v jeho realizaci. 
 
Jedná se o sérii akcí konaných během roku 2016 ve Sverdlovské a Čeljabinské oblasti pro menší 
skupiny českých firem – na jednu akci se počítá optimálně se 2 firmami (max. 4 osoby). Počet 
účastníků je limitován z organizačních a logistických možností GK Jekatěrinburg (lidské zdroje, 
transport, atd.). 
 
Jednotlivé akce budou připravovány ve spolupráci s ruskými regionálními státními institucemi 
a obchodními komorami a dále s aktivní účastí společnosti CzechTrade, která bude u akcí 
asistovat pro možnost využití jejích služeb v regionu. 
 
Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu pro Vás zajistí: 
 jednání s představiteli ruských státních institucí, 
 organizaci jedné prezentace vč. zajištění občerstvení v rámci prezentace, úhrady jednacího 

sálu pro prezentaci a organizaci B2B/B2G jednání, 
 vyhledání a pozvání potenciálních ruských partnerů dle Vašeho zadání, 
 pozvání Vašich známých ruských partnerů, 
 exkurze do předem odsouhlaseného ruského podniku, 
 logistiku na území Ruské federace, 
 asistenci zástupců GK Jekatěrinburg a CzechTrade. 
Uvedené služby budou hrazeny z projektu ekonomické diplomacie. Propagační podporu akce 
zajistí GK Jekatěrinburg prostřednictvím regionálních ekonomických a vládních institucí, na 
firemní úrovni pak ve spolupráci s místní obchodní komorou. 
 
Tím, kdo vybere místo realizace budete Vy! 
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Malé, střední i velké české firmy mohou v rámci prezentace nabídnout ruským partnerům – 
zástupcům státní správy, municipalit a podnikatelské veřejnosti – dodávky zařízení a moderních 
technologií například v následujících zájmových oblastech: 
 
 Energetický průmysl, 
 Strojírenský průmysl, 
 Vodohospodářství, odpadní průmysl, 
 Zemědělský a potravinářský průmysl. 
 
a další – prosím, neváhejte nás kontaktovat s dotazem na zájem o Vaši produkci. 
Podívejte se také na přiložený dokument MOP RU.pdf 
 
 
Firma NADATUR je partnerem projektu, jehož úkolem je zajistit pro Vás vše co souvisí s Vaší 
bezproblémovou cestou do zahraničí (víza, letenky, ubytování, a dále dle uvážení firem 
například rozšíření pohoštění během B2B a B2G jednání, náklady na organizaci více prezentací 
během jedné cesty, náklady na večerní společenský podnik s partnery atd.). Tyto služby jsou 
placené. Vyžádejte si podrobnou kalkulaci pro Vaši služební cestu! 
 
 
Těšíme se na spolupráci. 
 
 
S pozdravem 
 

Mgr. Lenka Patrasová 
ředitelka společnosti 
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