Pozvánka

Pozvánka na MICE workshop Paříž, Francie
Informace k MICE workshopu v Paříži
Termín: 19. 10. 2017
Kde: reprezentační sály Českého velvyslanectví ve Francii – 15 Avenue Charles
Floquet, 75007 Paříž

Se zajištěním workshopu a zejména s akvizicí francouzských hostů pomáhá společnost
Partance - http://www.partance.fr/ , která má dvacetiletou zkušenost.
Průběh workshopu:
Každý z účastníků bude mít připravený pracovní stoleček, kde bude prezentovat svou
nabídku nákupčím z Francie. Jednacím jazykem bude angličtina (francouzština
výhodou). Během akce bude k dispozici občerstvení – bufet bude probíhat průběžně
formou obsluhy, nikoliv až po workshopu.
Harmonogram:
- Příchod českých subjektů v cca 17.30.
- Před zahájením (v 18 h) proběhne pro české subjekty prezentace francouzského
MICE trhu a jeho specifik a briefing o francouzských nákupčích.
- Úvodní slovo pana velvyslance j.e. Petra Druláka.

-

Úvodní slovo ředitelky ZZ Francie o ČR jako MICE destinaci, představení
českých subjektů a zahájení workshopu.
Workshop u vysokých stolků, kde budou volně přecházet francouzští nákupčí.
Konec akce 22h30.

Katalog českých účastníků pro francouzské subjekty
Budeme požadovat dodat:
- fotografii + kontaktní údaje osobu, která bude na workshopu
- popis subjektu v aj (100 slov)
Informace k Vaší účasti
Organizátor nezajišťuje níže uvedené služby:
• zajištění / úhradu dopravy
• zajištění / úhradu ubytování
• přepravu materiálu na akci
• stravování v destinaci (zajišťujeme pouze v rámci workshopu)
Poplatek celkem: 10 000 Kč + DPH.
Počet účastníků: nabízíme 12 míst. Za subjekt se může zúčastnit pouze 1 zástupce.
Výběr českých subjektů bude na bázi – first come, first serve!
CzechTourism si vyhrazuje právo na změnu v programu.
Kontakty:
Marie Muchova
ředitelka, CzechTourism Francie
Office National Tchèque de Tourisme – CzechTourism
18, rue Bonaparte 75006 Paris
Tel: + 33 (0)7 86 52 10 94
E-mail: muchova@czechtourism.com
Jana Houšková
Manager Czech Convention Bureau
CzechTourism Praha
Tel: +420 777 702 767
E-mail: houskova@czechtourism.cz
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