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Export Days 2017



mezinárodní odborná konference 

 

All for Power Export Days 2017  
datum: 29. a 30. května 2017, místo konání: Hotel International Prague 

 

Program  

 

pondělí, 29. května 

8.00 registrace 

9.00 zahájení konference 

 

9.15  úvodní vystoupení 

Martin Tlapa, náměstek ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Eduard Muřický, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Jan Procházka, předseda představenstva a generální ředitel, EGAP 

Milan Ráž, ředitel sekce služeb pro exportéry, CzechTrade 

Monika Vilhelmová, Director of Trade and Export Finance, Česká exportní banka 

Rostislav Žoudlík, prezident Sdružení dodavatelů investiční celků 

 

10.30 přestávku na kávu 

 

10.50 blok prezentací zaměřený na Egypt 

Egypt: úvodní prezentace 

zástupce ambasády nebo CzechTrade 
 

Plánované investice a možnosti participace českých firem 

Medhat Salama, Business Development Director, KAHROMIKA 

Sherief El Dighaidy, Mega Projects Account Manager, Head of Business Development Sec., PETROJET 
 

Legislativní prostředí 

zástupce konzultační společnosti nebo advokátní kanceláře 
 

12.30 společný oběd 

 

14.00 blok prezentací zaměřený na Rumunsko 

Rumunsko: úvodní prezentace 

zástupce ambasády nebo CzechTrade 

 

Plánované investice a možnosti participace českých firem 

Georghe Sorinel Boza, předseda představenstva, Oltenia Energy Complex 

Mihai Darie, finanční ředitel, Compania Nationala Nuclearelectrica S.A.  

 

Legislativní prostředí 

zástupce konzultační společnosti nebo advokátní kanceláře 

  

15.30 přestávka na kávu 

 

15.50 blok prezentací zaměřený na Írán 

Írán: úvodní prezentace 

Jan Kavan, předseda, Česko-slovenská-íránská obchodní komora 



Plánované investice a možnosti participace českých firem 

 

Topic: Iran Industries, Mega Projects, Potentials and Opportunities 

Fardad Daliri, Vice Chairman, IDRO (Industrial Development & Renovation Organization of Iran) 

 

Topic: International IDRO at a glance 

Ali Araghchi, International Affairs Director, IDRO 

 

IDRO (Industrial Development & Renovation Organization of Iran) 

https://en.wikipedia.org/wiki/IDRO_Group 

 

Topic: Oil, Gas, Petrochemical, Today and Future 

Hassan Bovairi, President, IPMI (Industrial Projects Management of Iran Company) 

 

Legislativní prostředí 

zástupce konzultační společnosti nebo advokátní kanceláře 

 

17.00 Panelová diskuse 

možnosti exportního financování, podpora exportu 

mezioborová výměna exportních zkušeností, a další témata 

Karin Hudečková, ředitelka Obchodního financování, ČSOB  

Martin Dašek, International Finance Corporation 

Rostislav Žoudlík, prezident, Sdružení dodavatelů investičních celků 

Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky 

a další 

 

18.30 závěr prvního dne 

 

18.45 - 24.00 večerní raut, ochutnávka vína, networking 

 

 

 

úterý, 30. května 

8.00 registrace 

9.00 úvodní vystoupení 

 

9.15 blok prezentací zaměřený na Srbsko 

Srbsko: úvodní prezentace 

zástupce ambasády nebo CzechTrade 
 

Plánované investice a možnosti participace českých firem 

 

Topics: 

- Overview of the Renewable Energy Framework in Serbia 

- Update on the Current Projects in the Sector 

- Market Opportunities 

Miloš Vučković, AK Karanović & Nikolić 

 

Vladimir Grujović, Head of City Administration for Local Economic Development, City of Čačak 

a další 

https://en.wikipedia.org/wiki/IDRO_Group


10.00  blok prezentací zaměřený na Bosnu a Hercegovinu 

 

Plánované investice a možnosti participace českých firem 

 

Emin Haračić, náměstek technického ředitele, Elektroprivreda BaH (RMU Kakanj) 

Amir Delić, ekonomický ředitel RMU Banovići 

Azur Bečirović, hlavní ekonom pro výstavbu TE Banovići  

 

11.00 přestávka na kávu 

 

11.20 Panelová diskuse 

exportní příležitosti na Balkáně 

možnosti exportního financování, podpora exportu 

a další témata 

Izudin Gušmirović, CzechTrade 

Rostislav Žoudlík, prezident, Sdružení dodavatelů investičních celků 

Jan Nývlt, ředitel Exportního a strukturovaného financování obchodu, ČSOB  

Martin Dašek, International Finance Corporation 

a další 

 

13.00 závěr konference, společný oběd 



PROSÍM,VYPlŇTE TUTO PřihlášKU hŮlKOVÝM PÍSMEM a PODEPSaNOU ODEšlETE POšTOU 
NEBO FaXEM Na aDRESU UVEDENOU V DOlNÍ ČáSTi PřihlášKY

Společnost: ......................................................................................................................................................................................................

Adresa: ..............................................................................................................................................................................................................

Město, PSČ, stát: ............................................................................................................................................................................................

IČ: ..........................................................................................................DIČ: ..................................................................................................

Jméno a příjmení: ................................................................................................................................................................................

Pozice: ........................................................................................ Telefon: ............................................................................................

Fax: .............................................................................................. E-mail: ..............................................................................................Ú
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ní

k 
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Jméno a příjmení: ................................................................................................................................................................................

Pozice: ........................................................................................ Telefon: ............................................................................................

Fax: .............................................................................................. E-mail: ..............................................................................................Ú
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PřihlášKa

Prosíme vyplňte údaje pečlivě. Informace slouží výhradně pro registraci Vaší účasti během konference. Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným nebo neúplným vyplněním tohoto
registračního formuláře. Pokud nechcete být informováni o dalších akcích, které budeme pořádat, kontaktujte nás na uvedených adresách.

Registrace a platební podmínky: Vyplňte prosím tuto závaznou přihlášku a zašlete ji na uvedené registrační adresy. Po obdržení Vaší přihlášky Vám potvrdíme registraci a zašleme zálohovou fakturu. Faktura
je splatná před termínem konání konference. Daňový doklad Vám bude zaslán po skončení konference. Účastnický poplatek zahrnuje vstup pro jednu osobu, sborník konference a další materiály, oběd a občerstvení
podle programu konference. Storno, zastoupení: Jestliže se nebudete moci konference osobně zúčastnit, zastoupení je možné bez dalšího poplatku. Při stornování do 14 dnů před konáním konference účtujeme
stornovací poplatek ve výši 1 500 Kč. Při stornování po tomto termínu je splatný celý účastnický poplatek. Organizátor si vyhrazuje ze závažných důvodů změny programu a přednášejících.

Jak se můžete přihlásit:
E-mailem: norbert.tusa@afpower.cz , On-line: www.afpexportdays.com, 

Poštou: AF POWER agency a. s., Thámova 18a, 186 00 Praha 8  
Manažeři konference: Ondřej Zavadil, ondrej.zavadil@afpower.cz, Mob.: +420 774 413 722, Norbert Tuša, norbert.tusa, Mob.: +420 775 337 900

Účastnický poplatek                                                                                                                                  6 850 Kč/účastník

                                                                                                                                                                     Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Export Days 2017
místo konání: Hotel International Prague, Koulova 15, Praha, www.internationalprague.cz


