
POZVÁNKA

3. BAVORSKO-ČESKÁ
BURZA FIREM
KULTURNÍ DUM DRUŽBA V KLATOVECH

NA JDETE NÁS NA ADRESE

Kulturní dům Družba
Domažlická 767
33901 Klatovy

� www.mksklatovy.cz 

PŘ IHLÁŠENÍ

Vstup na celou akci, včetně využití předdefinované 
výstavní plochy na veletrhu (stůl pro prezentaci 
materiálů a plocha pro roll-up apod.), je zdarma. 
Pokud budete chtít využít vlastní veletržní stánek, 
prosíme o sdělení.

Doufáme, že jsme Vás zaujali a těšíme se na 
Vaši přihlášku. V případě přihlášení jako  výstavce 
prosíme o včasný kontakt, abychom Vás mohli  
náležitě zohlednit.

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Informovat se můžete zde:

� www.niederbayern.de
� www.beratungsbueros.eu
� www.europaregion.org
� www.khkvpk.cz
� www.khkkk.cz

KONTAKT

Přihlášení a bližší informace obdržíte u paní 
Ing. Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních 
sítí Bavorsko – Čechy:

� j.pongratz@euregio-bayern.de
� +49 170 8118194

Přihlášky jako výstavce zasílejte 
nejpozději do 7. října 2019, jako host do 11. října 2019.

16.10.2019 // 15:00 hodin 



POŘADATELÉ A PARTNEŘI

POŘADATELÉ

TÉMA

3. BAVORSKO-ČESKÁ BURZA FIREM

ZAMĚŘENÍ NA ODVĚTVÍ:
STROJÍRENSTVÍ, ELEKTRO TECHNIKA, 
IT,  AUTOMOTIVE A STAVEBNICTVÍ
Z „dobrého sousedství“ mezi Čechami a Dolním 
 Bavorskem vznikla v minulých letech velice úspěšná 
hospodářská kooperace.
Tento úspěch je možné rozšířit! V přeshraničním  styku 
chceme prohloubit spolupráci mezi bavorskými 
a českými firmami a zintenzivnit kontakt k univerzitám 
a klastrům.
Využijte tuto zavedenou platformu pro osobní dialogy 
a jako možnost pro nové a úspěšné obchodní vztahy! 
 Srdečně Vás zveme na 3. Bavorsko-českou burzu 
firem do Klatov.

EVROPSKÝ REGION DUNA J-VLTAVA 
NIEDERBAYERN-FORUM

ZÁŠTITA
Bc. Josef Bernard 
Hejtman Plzeňského kraje
Mgr. Ivana Stráská 
Hejtmanka Jihočeského kraje
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 
Hejtmanka Karlovarského kraje
Dr. Olaf Heinrich 
Prezident krajského sněmu Dolního Bavorska

PROGRAM

PŘ IVÍTÁNÍ A ZAHÁ JENÍ
Dr. Olaf Heinrich
Prezident krajského sněmu Dolního Bavorska 
Předseda Evropského regionu Dunaj-Vltava 
Předseda Niederbayern-Forum

ÚVODNÍ SLOVO
Mgr. Rudolf Salvetr
Starosta města Klatovy

Mgr. Radka Trylčová
Ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském 
kraji

BEST PRACTICE: PŘIDANÁ HODNOTA 
PŘESHRANIČNÍCH KOOPERACÍ
Jak přeshraniční obchodní vztahy posilují společný 
 region

BURZA FIREM
Veletrh bavorských a českých firem a organizací 
z oborů strojírenství, elektrotechnika, IT, automotive 
a stavebnictví

Všechny přednášky budou simultánně dvojjazyčně (česky a německy) 
tlumočeny. V rámci zajištění přeshraničního networkingu budou tlumočníci 
k dispozici zdarma během celého veletrhu i po skončení přednášek.

Během akce budou zhotoveny fotografie a zvukové nahrávky. Účastí na akci 
potvrzuje výstavce i host souhlas k využití a zveřejnění těchto fotografií 
a nahrávek za účelem podání zpráv o akci, popř. informování o nabídce služeb 
pořadatelů. To zahrnuje i zveřejnění na internetových stránkách a sociálních 
sítích.

PARTNEŘ I

MEDIÁLNÍ PARTNEŘ I


