
                                                                                      

 

 

Pozvánka na videokonferenci s kazachstánskými partnery  

 

„Česko-kazachstánská spolupráce v sektoru zemědělství“ 

 
 
Ministerstvo zemědělství ČR a Velvyslanectví ČR v Nur-Sultánu (Kazachstán) si vás dovolují 

pozvat na videokonferenci, která se uskuteční dne 21. října 2020 v 10:00 SEČ. Cílem této 

videokonference je propojit české firmy (mající zájem o export do Kazachstánu) s vhodnými 

kazachstánskými partnery. Videokonference proběhne v platformě MS Teams v ruském jazyce.  

 
1. Plenární online zasedání:  

 

 Olga Kalinová (ZÚ ČR v Nur-Sultánu) - Moderování webináře, organizační 

záležitosti 

 Luboš Joza (ZÚ ČR v Nur-Sultánu) – Úvodní prezentace  

 Ani Hakobjan (MZe ČR) – Úvodní prezentace   

 ČEB – Exportní financování  

 EGAP – Pojištění českého agroexportu  

 Artjom Lukašov (zemědělský expert v Kazachstánu) – Informace o využití místní 

síly v praxi a jeho přínos pro české i kazachstánské firmy,  krátké představení českých 

účastníků a v případě zájmu též kazachstánských účastníků 

 

2. Online B2B jednání – Prezentace českých firem pro zainteresované kazachstánské 

partnery v rámci samostatných skupinových videohovorů 

Prezentace českých firem a diskuse s kazachstánskými partnery.  

V případě potřeby je možné zapojit i zástupce ČEB a EGAP, které zhodnotí konkrétní 

možnosti exportního financování a pojištění.  

 

 
Zájemci o účast na videokonferenci se mohou přihlásit na e-mail commerce_nur-sultan@mzv.cz  

a v kopii na ani.hakobjan@mze.cz, a to do 14. října 2020.  

 

K přihlášce přiložte krátké shrnutí aktivit a zájmů Vaší společnosti v KZ v ruštině 

v rozsahu max. 1 stránky A4. Můžete také sdělit, se kterými KZ subjekty byste chtěli jednat  

(na vyžádání obdržíte aktuální seznam oslovených KZ firem).  
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Odkazy na plenární online zasedání a samostatné online B2B jednání Vám budou zaslány 

elektronicky, a to nejpozději do 16. října 2020. Dne 20. října 2020 obdržíte seznam KZ firem, 

které projevily o vaši společnost zájem. KZ firmy se však budou moci připojit k Vašemu 

skupinovému videohovoru i bez předchozího oznámení příp. při projevení zájmu během plenární 

zasedání, pokud se nebude jednat o čistě dvoustranné jednání. 


