
 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje,   

 Russian Agency for Small and Medium Enterprises Support  
partneři poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK, 

Moravskoslezský kraj  
a 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
 

si Vás dovolují pozvat k účasti na  
 

 
Mise proběhne od úterý 3. 12. 2019 do soboty 7. 12. 2019 ve Vologdě a Petrohradu a je primárně 
zaměřena na firmy z dřevozpracujícího průmyslu, potravinářství, zpracování a zneškodňování odpadů a 
hutnictví. Firmám působícím v oblasti dřevozpracujícího průmyslu je umožněna prezentace společnosti na 
mezinárodním veletrhu Ruský les na stánku pod záštitou Moravskoslezského kraje. Ve spolupráci s 
Hospodářskou a průmyslovou komoru ve Vologdě pro ně budou uspořádána dvoustranná jednání s ruskými 
partnery. Následné exkurze do vybraných místních firem přinesou nové poznatky o fungování místních 
podniků a celkově o firemní kultuře a mentalitě. Společensko-pracovní setkání na Generálním konzulátě v 
Petrohradu rozšíří možnost navázání nových obchodních kontaktů o další teritorium.  
Dvoustranná a networkingová jednání jsou vyhledávanou formou setkávání, kde je možno v krátkém čase 
navázat větší množství kontaktů s potenciálními obchodními partnery.  
 
Předběžný program: 
 
3. 12. (úterý )  Cesta do Vologdy, ubytování 
4. 12. (středa) 9.00 - 12.00 Účast na mezinárodním veletrhu „Ruský les 2019“ - program na stánku 

Moravskoslezského kraje a prezentace firem (firmy z dřevozpracujícího průmyslu) 
 12.00 - 13.00 Oběd 
 13.00 - 15.00 Exkurze do ruských podniků 
 15.00 - 18.00 Prezentace českých účastníků 

Dvoustranná jednání s ruskými firmami na Hospodářské a průmyslové komoře 
Vologda 

 18.00 - 19.00 Prohlídka města/networking 
 19.30 – 20.30  Večeře 
5. 12. (čtvrtek)  Přesun do Petrohradu 
6. 12. (pátek)  Dvoustranná jednání na Generálním konzulátu v Petrohradu 

Prohlídka města 
7. 12. (sobota)  V ranních hodinách odjezd do Prahy.  
 

https://proderevo.net/events/all/details/2019-12-04/61-rossijskij-les.html
https://proderevo.net/events/all/details/2019-12-04/61-rossijskij-les.html


 
 

 

 

Termín: 3. 12. (úterý)  – 7. 12. (pátek) 2019  
 
Oborové zaměření:  

- dřevozpracující průmysl 
- potravinářství 
- zpracování a zneškodňování odpadů 
- hutnictví 

 
Veletrh Ruský les: https://proderevo.net/events/all/details/2019-12-04/61-rossijskij-les.html  
 

Účastnický poplatek:  v rámci mise je bezplatně poskytnuta účast na celém programu, zajištění účasti a 
organizace schůzek na dvoustranných jednáních, asistenční služby pracovníků KHK 
MSK a zástupců Hospodářské komory Vologda v průběhu celé mise a pro zájemce 
podnikající v dřevozpracujícím průmyslu bezplatná prezentace firmy na stánku 
Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu Ruský les. 

Všem účastníkům bude také v rámci poskytovaných služeb zajištěna bezplatná 
přeprava na místě a doprava z Čeperovce (letiště) do Vologdy. 

Cestovní náklady:   Dle předběžného odhadu náklady na dopravu pro jednu osobu činí cca 11 tis. Kč. 
(letecké spojení Praha-Petrohrad-Čerepovec a zpět).  
Dopravu na letiště Praha si zajišťuje každý účastník sám.  
Předpokládaná cena ubytování ve výši cca 1.200-2.000 Kč/os/noc. 
 

Registrace přihlášek:  www.khkmsk-registrace.cz (akce je bezplatná, počet míst je omezen) 

 
Kontakt: Hana Simonová, Jan Skipala, tel.: 597 479 330, 724 613 918, 602 429 609 

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. 
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