
 

 

 

 

INCOMINGOVÁ MISE ČESKÝCH 

LOGISTIKŮ DO NIZOZEMSKA  

6. - 7. 11. 2018 
BERGEN OP ZOOM, ROOSENDAAL, UTRECHT, ROTTERDAM (NIZOZEMSKO) 

LOGISTIKA 

 

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Rotterdamu připravila pro 

české podnikatelské subjekty, aktivní v oblasti logistiky dopravy osob a věcí 

– přepravě osob a věcí – vývoj a distribuce příslušenství incomingovou misi 

s následujícím programem: 

 

1. den -  6. 11. 2018 

Dopolední návštěva skladu Ricoh, provozovaný společností DHL (Bergen op Zoom) 

 řízená prohlídka skladu (včetně inbound a outbound prostor) a vozového parku 

 prezentace Ricoh Europe Supply Chain Management (o logistických operacích 

Ricohu v Evropě s akcentem na provoz daného skladu provozovaným DHL) 

 

Lehký oběd (Roosendaal X Breda) 
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Odpolední návštěva skladu CEVA Logistics - mezinárodní logistická společnost, jeden 

z lídrů na nizozemském trhu (Roosendaal) 

 řízená prohlídka skladu a vozového parku pod vedením osoby na manažerské 

úrovni 

 prezentace CEVA Logistics (o společnosti, popis jednotlivých aktivit, doing 

business oborově s akcentem na provoz navštíveného skladu). 

 

Večerní číše vína na ambasádě 

 oficiální přivítání velvyslankyní ČR v Den Haagu 

 matchmaking – pozvané nizozemské společnosti, Česko – Nizozemská obchodní 

komora 

 

2. den -  7. 11. 2018 

Dopolední návštěva veletrhu Transport & Logistic (Rotterdam) 

 ze seznamu vystavovatelů budou vytipováni pro jednotlivé české společnosti 

obchodně zajímaví vystavovatelé = potenciální obchodní partneři 

 plánovaná účast na jedné z přednášek, konající se v rámci veletrhu (dle programu 

veletrhu – ten ještě není k dispozici) 

 

Lehký oběd (Utrecht x Rotterdam) 

 

Odpolední návštěva veletrhu ICT & Logistiek (Utrecht, přejezd cca 40 minut) 

 ze seznamu vystavovatelů budou vytipováni pro jednotlivé české společnosti 

obchodně zajímaví vystavovatelé = potenciální obchodní partneři 

 plánovaná účast na jedné z přednášek, konající se v rámci veletrhu (dle programu 

veletrhu – ten ještě není k dispozici) 

 

Přeprava mezi jednotlivými stanoviště bude zajištěna. 

Každý z účastníků bude mít možnost specifikovat svého ideálního obchodního partnera – 

na základě této specifikace sestaví ZK Rotterdam seznam několika nizozemských 

společností, které budou účastníkům zaslány s dostatečným časovým předstihem, ze 

strany ZK Rotterdam osloveny a přizvány k účasti na programu. 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA MISI 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 10. 10. 2018. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude 

obratem zaslána zálohová faktura), nejpozději do 25. 10. 2018. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marta Stolařová 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

mob: +420 725 763 172 

e-mail: 

marta.stolarova@czechtrade.cz 

 

  

KONTAKT NA ZK ROTTERDAM: 

Andrea Märzová 

Schorpioenstraat 298, NToren  

3067 KW, Rotterdam 

 

mob: +31 639 354 689 

e-mail: 

andrea.marzova@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast  9 000,- Kč + DPH 

 

 
Místo, datum  .......................................................... Podpis  .............................................................. 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Marta Stolařová 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
 

 
 
 
 
Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č. p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 

 
 


