________________________________________________________________________________
Kontaktní centrum pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře
Zlínského kraje vás srdečně zve na podnikatelské setkání

BUSINESS DEN:

ÍRÁN

TERMÍN: 22. listopadu 2017 (10:00-12:30)
MÍSTO: budova č. 23, Vavrečkova 5262, zasedací sál ve 4. etáži
TÉMATA SETKÁNÍ:
•
•
•
•
•
•

Představení podnikatelského prostředí v Íránu
Hospodářské vztahy a vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Íránem
Podmínky pro podnikání a obchodování s Íránem
Sankce a zvláštní opatření
Představení projektu „Brána do Persie“
Předání praktických zkušeností

________________________________________________________________________________
Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do 20. 11. 2017 na níže uvedených kontaktech:
Tel.: +420 572 154 554, +420 725 596 631, e-mail: konecna@khkzk.cz
Cena:
300,- Kč pro členy KHK ZK
500,- Kč pro nečleny (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Úhrada je možná v hotovosti před zahájením akce nebo poukázáním částky na účet KHK ZK vedený
u ČSOB, č. ú.: 2446268/0300, VS: 220112017

Informace o trhu v Íránu
Íránský trh má vzhledem k dobré reputaci českých firem a českých výrobků značný potenciál a slibné
perspektivy spolupráce. V minulosti české subjekty čelily z íránské strany politicky motivovaným
restrikcím. Řada českých firem se rozhodla z nejrůznějších důvodů (zahraniční vlastník, kompletace
dodávek apod.) exportovat do Íránu prostřednictvím třetí země. Tento nepřímý český export do Íránu je
v současnosti odhadem 2 násobný oproti přímému českému vývozu do tohoto teritoria.
Větší šance prosadit se v místních podmínkách mají dodávky komponent či základních materiálů a
polotovarů - např. dodávky dílů pro místní výrobu praček a chladniček, chladicích zařízení atd., či
materiálů pro textilní průmysl a dále dodávky strojů, zařízení a materiálů pro automobilový průmysl,
stavební průmysl, tiskárny, zemědělské strojní vybavení, součásti závlahových systémů a další.

Perspektivní sektory a obchodní příležitosti pro české firmy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automobilový průmysl
Civilní letecký průmysl
Důlní, těžební a ropný průmysl
Elektrotechnika
Energetický průmysl
Chemický a kovozpracovatelský průmysl
Sklářský a keramický průmysl
Stavební a strojírenský průmysl
Zdravotnický a farmaceutický průmysl

