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 Międzynarodowe Targi 

Maszynowe 

29.09 – 3.10.2014 r. 

Brno – Republika Czeska 

 

ZAPROSZENIE 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

w ramach kampanii promującej ofertę inwestycyjną Częstochowy 

ma przyjemność zaprosić do udziału 

w częstochowskiej misji gospodarczej połączonej z udziałem 

w Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV 

oraz grupie targów branżowych IMT, PLASTEX, PROFINTECH, WELDING, 

FOND-EX (www.bvv.cz/pl/msv) 

w dniach od 29 września do 1 października 2014 w Brnie (Republika Czeska). 

 

 

 

W ramach promocji inwestycyjnej regionu częstochowskiego oferujemy: 

 wspólny, z przedstawicielami Urzędu Miasta Częstochowy, wyjazd na Targi 

(bezpłatny transport oraz wstęp), 

 możliwość bezpłatnego zaprezentowania oferty Państwa firmy na stoisku 

promującym ofertę inwestycyjną Miasta, zorganizowanym wspólnie  

z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze, 

 udział w spotkaniach mających na celu ułatwienie współpracy  

z kooperantami z Republiki Czeskiej. 

http://www.bvv.cz/pl/msv
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Międzynarodowe Targi Maszynowe to najważniejsze targi przemysłowe w Europie 

Środkowej, z corocznym udziałem ponad 1500 wystawców oraz 80000 

odwiedzających. Ponad 35% wystawców i 10% odwiedzających przyjeżdża  

z zagranicy. Wśród odwiedzających jest wysoki odsetek profesjonalistów, ponad 

siedemdziesiąt procent z nich ma wpływ na decyzje inwestycyjne, jedna trzecia 

należy do najwyższego kierownictwa spółek. 

Na targach reprezentowane są wszystkie kluczowe obszary przemysłu 

maszynowego i elektrotechnicznego. 

 

Podczas wspólnego wyjazdu zapewniamy: przejazd busem do Brna i z powrotem, 

wstęp na targi oraz udział w spotkaniach towarzyszących przygotowanych specjalnie 

dla częstochowskich przedsiębiorców. Dokonamy także rezerwacji pokoi w hotelu.  

Po Państwa stronie pozostają koszty noclegu, ubezpieczenia na czas podróży oraz 

wyżywienia. Noclegi: od 1050 CZK (ok. 160 zł) za pokój jednoosobowy ze śniadaniem, 

od 1690 CZK (ok. 190 zł) za pokój dwuosobowy ze śniadaniem, hotel Akademie  

w miejscowości Velké Bílovice (www.velkebilovice.hotelakademie.cz). Zastrzegamy 

sobie możliwość zaproponowania noclegu w innym hotelu lub pensjonacie  

(w podobnym przedziale cenowym i o podobnym standardzie) w przypadku dużego 

zainteresowania wyjazdem. 

Uwaga! Ilość uczestników wyjazdu ograniczona wielkością busa (18 osób), decyduje 

pierwszeństwo zgłoszeń (najpóźniej do 5 września 2014 r.). 

 

Kontakt: Łukasz Lichosik, tel. 34 3731081, email: lichosik@arr.czestochowa.pl 

 Olga Dargiel, tel. 34 3605688, email: odargiel@arr.czestochowa.pl 

 

mailto:lichosik@arr.czestochowa.pl
mailto:odargiel@arr.czestochowa.pl
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Szczegółowy plan wyjazdu: 
 

29 września 2014 r. (poniedziałek) 

7.00 Wyjazd z Częstochowy, miejsce zbiórki: parking przy Częstochowskim Parku 

Przemysłowo-Technologicznym, Wały Dwernickiego 117/121. 

15.00 Przyjazd do miejscowości Velké Bílovice (50 km od Brna), zakwaterowanie  

w hotelu, czas wolny. 

 

30 września 2014 r. (wtorek) 

9.00 Wyjazd na targi, zwiedzanie do godz. 17.00. 

10.00 Powitanie przez przedstawiciela firmy Veletrhy Brno a.s., krótka prezentacja 

poświęcona historii i teraźniejszości Targów Brneńskich, charakterystyce 

Targów Maszynowych MSV. 

10.30 Seminarium poświęcone gospodarce Republiki Czeskiej (polsko-czeska 

współpraca handlowa i inwestycyjna, prowadzenie działalności gospodarczej, 

zamówienia publiczne etc.), którego organizatorem będzie Wydział Promocji 

Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze, indywidualne rozmowy  

z Kierownikiem Wydziału, Wojciechem Pobóg-Pągowskim, radcą handlowym 

w Pradze oraz jego zastępcą, Milanem Wenitem (www.praha.trade.gov.pl). 

12.00 Konferencja prasowa na stoisku promocyjnym w pawilonie G1. 

12.30 Spotkanie z przedstawicielem Izby Gospodarczej w Brnie, prezentacja ofert 

firm biorących udział w misji. 

13.00 Spotkania biznesowe z wybranymi firmami czeskimi. 

17.00 Zbiórka i powrót do miejscowości Velké Bílovice. 

 

1 października 2014 r. (środa) 

9.00 Wyjazd do Brna, zwiedzanie targów lub spacer po Brnie. 

14.00 Zbiórka przy busie i powrót do Polski. 

http://www.praha.trade.gov.pl/

