
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 
 

Partneři poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK  
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje   

a  
Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt 

 

si Vás dovolují pozvat k účasti na 
 

ZAHRANIČNÍ PODNIKATELSKÉ MISI DO NĚMECKA 
 

 

Podnikatelská mise proběhne ve dnech 1. - 3. dubna 2019 a je určena firmám z oblasti ICT, robotiky, umělé 
inteligence, průmyslu 4.0, automotive, mobility a dalších oborů, které chtějí navázat spolupráci se zahraničními 
partnery. V průběhu mise se účastníci setkají se zástupci německých institucí a firem z oboru a zúčastní se předem 
dohodnutých dvoustranných schůzek, na kterých mohou v krátkém čase navázat větší množství kontaktů 
s potenciálními obchodními partnery. Následující den je podnikatelská mise spojena s účastí na veletrhu v Hannoveru, 
kde je rovněž možnost zúčastnit se dvoustranných jednání s německými společnostmi.  
 
Přihlášení na dvoustranná jednání ve městě Barleben:  
https://international-b2b-meetings-barleben.b2match.io/  
 
Přihlášení na dvoustranná jednání v rámci Hannover Messe: 
http://www.b2fair.com/hannovermesse2019   
 
 

Předběžný program  

Pondělí 1. 4. 2019 

07.30 Odjezd z Ostravy 

13.00 -15.00 Návštěva velvyslanectví České republiky v Drážďanech a číše vína 

17.00 - 18.00 Příjezd do města Magdeburg, ubytování 

18.00 - 19:00 Prohlídka města Magdeburg 

19.00 – 20.30  Večeře (Self-paid)  

 

Úterý 2. 4. 2019  

V budově IGZ Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH,  Steinfeldstraße 3, Barleben 

https://international-b2b-meetings-barleben.b2match.io/  
 

8.30 – 09.00 Přesun na dvoustranná jednání do města Barleben 

9.00 -  09.30  Registrace účastníků 

https://international-b2b-meetings-barleben.b2match.io/
http://www.b2fair.com/hannovermesse2019
https://international-b2b-meetings-barleben.b2match.io/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 - 10.30  Prezentace účastníků české delegace 

10.30 - 11.15    Prezentace na téma „Digital Engineering“ - Fraunhofer Institute for Factory Operation and 

Automation IFF 

11.15 - 11.45 Prezentace sítě Enterprise Europe Network 

11.45 - 12.45     Oběd 

12.45 - 15.45    Dvoustranná jednání se zahraničními firmami 

16.15 - 18.00  Návštěva německých firem 

18.15 - 19.00  Návštěva „Elbedome“ – Největší 3D reality laboratoř v 

Evropě, více informací ZDE 

19.00 Večerní recepce na Hospodářské komoře Magdeburg 

 
 
Středa 3. 4. 2019  

V budově Global Business & Markets, Hannover Exhibition 
Ground 

http://www.b2fair.com/hannovermesse2019   
 

8.00 -  10.00  Přesun do města Hannover 

10.30 -11.30  Welcome drink na Hannover Messe  

10.30 - 15.30    Hannover Messe (dvoustranná jednání) 

15.30                Odjezd zpět do Ostravy 
 
 
 
Účast na dvoustranných jednáních a celém programu (včetně dopravy, večeře a oběda) je bezplatná, v průběhu 
mise jsou přítomným k dispozici asistenční služby pracovníků ostravské partnerské kanceláře EEN, účastníci si pouze 
hradí ubytování (cca od 49 EUR). Společná doprava je zajištěna mikrobusem.   
 

Doporučené hotely: Michelin Hotel, Motel One, Maritim Hotel, Intercity Hotel.  
Doporučovaná trasa: na tomto odkazu 
Bližší informace: Jan Skipala, Hana Simonová, tel.: 597 479 330, e-mail: een@khkmsk.cz 

 
 

 
 
 
 

„Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014–2020) na základě grantové smlouvy č. 831241 a 
kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.“  

 

https://www.iff.fraunhofer.de/en/press/2018/europe-largest-3d-mixed-reality-laboratory-reopens-in-magdeburg-port-of-science.html
http://www.b2fair.com/hannovermesse2019
https://www.booking.com/hotel/de/michel-hotel-magdeburg.cs.html?aid=319918&label=magdeburg-LtlVTNw6z86jZPDnsE5uYgS260551137532%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2260.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-124841372%3Alp9062844%3Ali%3Adec%3Adm&sid=824361e24874a85a72af2e9f4b0cadec&ucfs=1&srpvid=98303f1e2a5a0127&srepoch=1548752316&group_adults=1&group_children=0&req_adults=1&req_children=0&room1=A&hpos=1&hapos=1&checkin=2019-04-01&checkout=2019-04-03&dest_id=-1822294&dest_type=city&sr_order=popularity&all_sr_blocks=6354201_91460404_0_1_0&highlighted_blocks=6354201_91460404_0_1_0&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/de/motel-one-magdeburg.cs.html?aid=319918;label=magdeburg-LtlVTNw6z86jZPDnsE5uYgS260551137532%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2260.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-124841372%3Alp9062844%3Ali%3Adec%3Adm;sid=824361e24874a85a72af2e9f4b0cadec;all_sr_blocks=113859902_99268711_1_2_0;checkin=2019-04-01;checkout=2019-04-03;dest_id=-1822294;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=8;highlighted_blocks=113859902_99268711_1_2_0;hpos=8;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1548752316;srpvid=98303f1e2a5a0127;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/de/maritim-magdeburg.cs.html?aid=319918;label=magdeburg-LtlVTNw6z86jZPDnsE5uYgS260551137532%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2260.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-124841372%3Alp9062844%3Ali%3Adec%3Adm;sid=824361e24874a85a72af2e9f4b0cadec;all_sr_blocks=6591101_125014155_1_2_0;checkin=2019-04-01;checkout=2019-04-03;dest_id=-1822294;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=9;highlighted_blocks=6591101_125014155_1_2_0;hpos=9;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1548752316;srpvid=98303f1e2a5a0127;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/de/intercityhotelmagdeburg.cs.html?aid=319918&label=magdeburg-LtlVTNw6z86jZPDnsE5uYgS260551137532%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2260.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-124841372%3Alp9062844%3Ali%3Adec%3Adm&sid=824361e24874a85a72af2e9f4b0cadec&ucfs=1&srpvid=98303f1e2a5a0127&srepoch=1548752316&group_adults=1&group_children=0&req_adults=1&req_children=0&room1=A&hpos=10&hapos=10&checkin=2019-04-01&checkout=2019-04-03&dest_id=-1822294&dest_type=city&sr_order=popularity&all_sr_blocks=6216909_109499813_1_2_0&highlighted_blocks=6216909_109499813_1_2_0&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.1435248&y=51.0221261&z=7&rc=9q0HNxW1MU9fDxzxbV-39a20exgbZ9&rs=muni&rs=osm&rs=osm&ri=4730&ri=1018298439&ri=7826&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D

