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Zasíláme Vám pozvánku k účasti na podnikatelské misi do jižního Vietnamu.  

Podnikatelskou cestu doprovodí zástupci Zlínského kraje na 

úrovni hejtmana, případně náměstka, a dále zástupci  UTB ve Zlíně na úrovni 

rektora. 
 

 

Vietnam je v mnoha směrech podnikatelsky zajímavá destinace (například na 

rozdíl od Číny jde o otevřený trh). Využijte bohatého programu, který jsem pro vás 

připravili.  
  

Program cesty  
 

 

Návštěva plastikářského veletrhu Vietnam Plas 2019 

Navštívíme největší mezinárodní plastikářský a gumárenský veletrh ve 

Vietnamu (více zde), na němž bude vystavovat přes 500 vystavovatelů z celého 

světa. Veletrh je primárně zaměřen na plastikářské a gumárenské stroje 

(vstřikovací lisy, řezací stroje, míchače apod.), vystavovat budou i dodavatelé 

surovin.  
 

 

   

B2B jednání s vytipovanými místními partnery 

Připravíme obchodní jednání s vietnamskými podnikateli z regionu Ho Chi Minh 

City (Saigon), které budeme vybírat podle vašich požadavků a vašich 

podnikatelských cílů ve Vietnamu (import, export, jiná spolupráce…). Součástí 

B2B jednání bude setkání se zástupcem velvyslance ČR ve Vietnamu. 
 

 

Seminář o podnikatelském prostředí ve Vietnamu 

Na semináři se seznámíte s problematikou podnikání s vietnamskými partnery, 

vstupu na vietnamský trh a souvisejících rizik, otázkami ochrany práv 

duševního vlastnictví a možnostmi založení pobočky ve Vietnamu. Vystoupí 

zástupci hospodářských komor a podnikatelů, působících ve Vietnamu. 
 

 

Exkurze do výrobního podniku 

Během cesty navštívíme vybranou místní továrnu, abychom mohli poznat 

podmínky a technologickou úroveň běžného vietnamského podniku. 
 

 

https://www.vietnamplas.com/


Fakultativní poznávací program  

Obchod v zemi s tak rozdílnou kulturní tradicí a zvyklostmi není možné úspěšně 

realizovat bez základního poznání této země. Proto je volitelnou součástí 

programu i poznávací program (prohlídka Ho Či Minova města – Saigonu, 

případně dle možností návštěva delty řeky Mekong nebo návštěva národního 

parku Cat Tien).  
 

 

 

  

 

 

Podrobnější informace k připravované cestě poskytne:  

Mgr. Libor Nejedlý       tel.: 739 573 551  e-mail: nejedly@china-business.cz 

 

Termín cesty 

Cesta je plánována na první říjnový týden 2019 v délce 7-8 dní včetně příletu a 

odletu. 
 

 

 

 

MERSINIS, spol.s.r.o., (Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou) 

Štefánikova 167, Zlín, 76001,  Tel. 577210729,  china@china-business.cz 
 

Více o naší činnosti  china-business   

Naše specializovaná činnost dovoz-stroju  

... otevíráme příležitosti, snižujeme rizika. 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mekong_Delta
https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1t_Ti%C3%AAn_National_Park

