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p o d n i k at e l s k á  b r á n a

d o  A f r i k y ”



Excelence,

Česko-kapverdská obchodní komora si Vás a Vaši instituci dovoluje pozvat  
k účasti na 1. veletrhu českých a kapverdských firem a podnikatelů, který 
se uskuteční ve dnech 22. až 24. září 2022 v prostorách kapverdského  
mezinárodního veletrhu ve spolupráci s tamější vládou, městskou radou  

a dalšími veřejnými i soukromými institucemi obou zemí. 

Česko-kapverdský veletrh, který se nese ve znamení hesla: “Kapverdské  
Ostrovy, podnikatelská brána do Afriky” neboli Kapverdy, jako brána 
českých podnikatelů do Afriky, má za cíl zprostředkovat setkání špičkových 
českých podnikatelů a firem se zájmem o Kapverdy a z kapverdské strany 
pak představitelů kapverdských finančních a rozvojových institucí a mno-
ha investorů, kteří mají za cíl expandovat do Evropy. Vše proběhne ve velmi 
přátelském prostředí, s cílem urychlit navázání nových investičních vazeb 
a podpořit růst perspektivních odvětvích na Kapverdách.  Účast na této akci 
prozatím přislíbilo zhruba třicet zájemců, přičemž se počítá na silnou účastí 

z hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS). 

Bude to jedinečná příležitost pro B2B a B2G setkání, kde budou mít účast-
níci možnost mezi sebou komunikovat, jakožto s budoucími potenciál-
ními obchodními partnery a představit své investiční projekty či produkty  
a jejich specifické realizace a diskutovat o možnostech navázaní partnerství  

veřejného a soukromého sektoru mezi Kapverdami a Českou republikou.

Bude nám proto velkou ctí přivítat Vás na tomto veletrhu. Věříme, že  
propojením znalostí, kontaktů a strategií můžeme dynamicky rozvíjet velmi  

perspektivní ekonomiku Kapverd.

Doufáme ve Vaši kladnou odpověď, Vaše účast by pro nás  
byla nesmírnou poctou.

S úctou,

Mónica Sofia Duarte,
Zakladatelka a viceprezidentka Česko-kapverdské 

obchodní komory



Pr
ai

a,
 K

ap
ve

rd
sk

é ostrovy

Kde se veletrh koná?

Veletrh se koná v hlavním městě Praia, Kapverdské ostrovy
v objektech společnosti FIC, ve dnech 22.–24. září 2022,

denně od 9 do 19 hodin.



Jak se veletrhu zúčastnit?

Veletrh je k dispozici všem návštěvníkům

a vstup je zdarma.

Abyste se mohli zúčastnit jako vystavovatel, 
musíte být členem Česko-kapverdské obchodní komory.

Pro více informací kontaktujte: 

forum@ck-ochodnikomora.cz

 
Zde najdete podmínky pro partnerství nebo členství

v Česko-kapverdské obchodní komoře:

 www.ck-obchodnikomora.cz



Výstavní stánky
Firmy, které se veletrhu zúčastní, mají nárok na VIP stánek 

18m2 s nábytkem a materiálem potřebným k vystavení 
vašich produktů nebo projektů.
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