
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Místo: Accra International Conference Centre 

 Datum:  11. - 13. dubna 2017 

 Pořadatel: Česko-ghanská obchodní komora 

pod záštitou velvyslankyně ČR v Ghaně,  

velvyslankyně Ghanské republiky v ČR  

a Ministerstva zahraničních věcí ČR  

ve spolupráci s Českomoravskou asociací  

podnikatelek a manažerek 

 Kontakt: info@ghanatrade.cz 

 www.ghanatrade.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

CZECH DAYS  

IN GHANA 

2017 

ČESKO-GHANSKÁ OBCHODNÍ KOMORA 

VE SPOLUPRÁCI S VELVYSLANECTVÍM ČR 

V AKKŘE A VELVYSLANECTVÍM GHANSKÉ 

REPUBLIKY V PRAZE 

 

pořádá výstavu 

VIZE 

Růst vzájemného obchodu a spolupráce mezi 
Českou a Ghanskou republikou 
 

MISE 

Účelem výstavy je prezentovat české výrobce na 
ghanském trhu. Výstava je pojata jako událost, 
která v Ghaně vytvoří povědomí o značce „Made 
in the Czech Republic“. Cílem výstavy je 
prezentace českých produktů odborné ghanské 
veřejnosti, obchodním společnostem, 
distributorům, investorům, developerům, 
projektantům, a dalším návštěvníkům z různých 
segmentů trhu. 

RÁMCOVÝ PROGRAM VÝSTAVY 

Výstava proběhne v prostorách Accra 
International Conference Centre. 
Zde budou připraveny nejen výstavní stánky pro 
prezentaci firem, ale i prostor pro doprovodné 
workshopy jednotlivých vystavovatelů. 

Výstava bude zahájena galavečerem pro cca 100-
150 VIP hostů v rezidenci velvyslance ČR. Na 
následující dny pak bude pozvána odborná i široká 
veřejnost. Výstava bude probíhat vždy od 10 do 18 
hodin.  

Každý vystavovatel bude mít k dispozici stánek o 
velikosti cca 9 m2, v jednotném základním designu, 
který nabídne dostatečný prostor pro prezentaci 
(další prostor lze přikoupit). Prezentovat je možné 
multimediálně (videa, aplikace atd.), za pomoci 
vzorků, katalogu a modelů. 

mailto:info@ghanatrade.cz
http://www.ghanatrade.cz/


 

 

 
 
PR | MARKETING 

• Webové stránky, sociální sítě 

• Spolupráce s odbornými asociacemi v Akkře 

• Tisková zpráva pro novináře v ČR a v Ghaně 

• Výstavní katalog 

• Press kit (obsahuje krátkou prezentaci všech 
účastníků, včetně organizátorů); poslouží i pro 
následnou práci místních obchodních zástupců, 
dle dohodnutých individuálních podmínek 

• Oslovení prostřednictvím místních kontaktů a 
médií. 

POZVÁNKY 

• Místní podnikatelé 

• Ghana Chamber of Commerce and Industry 

• Ghana Institute of Architects 

• Association of Ghana Industries 

• Ghana Real Estate Developers Association 

• Association of Building and Civil Engineering 
Contractors of Ghana 

• Ghana Institute of Engineers 

• Executive Women Network 

• European Business Organization 

• Zástupci některých ghanských ministerstev 
(např. MPO) 

• a další 

FOLLOWUP 

Po skončení akce je každému vystavovateli 
nabídnuta možnost následné spolupráce. 

Výstavou vše nekončí, nýbrž začíná. 

Cena: 90.000 Kč bez DPH nebo 3.720 USD 

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE 

• Kompletní organizace výstavy 

• 9 m2 stánek (stolek + 2 židle), včetně 220V 

• Tisk názvu firmy umístěného na stánku 

• Doprava (včetně brokera) 

• Tvorba katalogu výstavy 

• Montáž a instalace celé expozice a příprava 
prostor 

• Ozvučení 
 
 

CENA NEZAHRNUJE 
• Náklady na dopravu osob, ubytování a ostatní 

náklady spojené s účastí vystavovatelů a jejich 
personálu na akci (V případě zájmu zajistíme 
pro účastníky kompletní cestovní servis. 
Osobní účast vystavovatele je velmi vítaná.) 

• Zvýšená propagace firmy v průběhu celé akce 
(výstavní katalog, uvádění partnerů při 
galavačeru apod.). 

• Clo za odesílané zboží 
 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
• 100 % při podepsání závazné přihlášky 

• V případě neuskutečnění výstavy se celá 
záloha vrací 

 
 

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ 
Podepsání písemné přihlášky a složením zálohy na 
určený účet uvedený na přihlášce. 


