
                                         
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na

Speed Business Meeting
spojený s

u příležitosti konání 

Datum: 11. září 2012 10:00
Místo: Areál Veletrhy Brno, 
GPS: 49°11'18.08"N; 16°35'8.26"E

Nabízíme Vám možnost B2B jednání během konání brněnského Mezinárodního 
strojírenského veletrhu s
pozvání na následné preze

Program: 10:00 – 10:10      
                                             
                                             

               10:10 - 11:40     

                  11:40 - 11:50      
                                                

                11:50 - 12:00   
                                                 
                                               

               12:00 - 13:00    

Vstup bezplatný

Prezentace proběhnou v angličtině

Partneři: 

ímto si Vás dovolujeme pozvat na

Speed Business Meeting
spojený s prezentací SERV a SWISSMEM

konání Mezinárodního strojírenského veletrhu

11. září 2012 10:00 - 13:00
letrhy Brno, Výstaviště 1, Brno; Pavilón P, sál P4

49°11'18.08"N; 16°35'8.26"E

Nabízíme Vám možnost B2B jednání během konání brněnského Mezinárodního 
strojírenského veletrhu s níže uvedenými společnostmi. Přijměte také naše 
pozvání na následné prezentace SERV a SWISSMEM a Networking Cocktail.

10:10        Zahájení akce
  Marianne Gerber Szabo, velvyslancová radová
  Švýcarské velvyslanectví v Praze

B2B Meetings

  Your Partner for the insurance of Swiss export business                                    
                                                Julien Schaar, SERV 

  Trade relations CZ-CH:  view of Swissmem, 
                              Switzerland’s largest industry association                                          

    Beat F. Brunner, SWISSMEM

  Networking Cocktail
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Zastoupené firmy: 

Alpiq Energy SE
Jediná energetická společnost aktivní ve všech zemích regionu CEE s širokou nabídkou produktů a 
služeb:elektřina v tranších pro velké průmyslové partnery, přístup k tržním produktům, dlouhodobé 
smlouvy na výkup elektřiny, výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, řízení 
Za společnost: Ivo Pavelek, Head of Market CZ&SK
Jazyk jednání: CZ, EN

BIBUS s.r.o.
BIBUS s.r.o. je součástí holdingu BIBUS AG se sídlem v Curyc
strojírenské, pneumatické, elektrotechnické  a filtrační elementy, vzduchovací a čerpací technika a nové 
technologie. Od září 2002 má společnost BIBUS s.r.o. certifikovaný systém jakosti dle normy ISO 
9001:2001 a je také certifikována jako dodavatel materiálů pro letecký a auto
Za společnost: Jaromír Strašák, Managing Director
Jazyk jednání: CZ, EN, DE

bnt - pravda & partner, s.r.o.
bnt | attorneys-at-law je jedna z předních advokátních kanceláří specializujících se na střední a východní 
Evropu. bnt působí celkem v deseti zemích, kde nabízí právní poradenství ve všech klíčových oblastech 
obchodního práva. 
Za společnost: Stephan Heidenhain
Jazyk jednání: CZ, EN, DE

by Mona s.r.o.
Výhradní zastoupení švýcarské kosmetické značky CALI
Jedná se o přírodní kosmetiku na bázi oslího mléka vhodnou i pro osoby s přecitlivělou nebo alergickou 
pokožkou.
Za společnost: Monika Komjati, jednatelka
Jazyk jednání: CZ, EN, DE

Delta Energy System (Czech Republ
Společnost je součástí koncernu Delta Electronics, jednoho z největších světových výrobců napájecích 
AC a DC zdrojů. Delta Group, založena 1971, je celosvětovým lídrem v oblasti řešení pro „power“ a 
„thermal“ management. Jako poskytovatel
obory „power electronics”,  „energy management”, a „smart green life”.
Za společnost: Jiří Koutenský, Managing Director
Jazyk jednání: CZ, EN, DE

Fracht FWO Czech s.r.o.
Fracht FWO Czech s.r.o. patřící do skupiny FRACHT AG je všeobecně známým poskytovatelem široké 
škály spedičních služeb a poskytuje zákazníkům služby z portfolia celé sítě FRACHT AG. 
jsou malé rodinné společnosti, stejně tak jako největší výrobní závody na světě.

KANU system s.r.o.
Společnost KANU system s.r.o. poskytuje tréninky a školení zejména prodejců, obchodníků a 
manažerů. Pro své zákazníky organizuje především uzavřené kurzy na míru.
Za společnost: Pavel Zeman, Managing Director
Jazyk: CZ, EN, DE

tická společnost aktivní ve všech zemích regionu CEE s širokou nabídkou produktů a 
služeb:elektřina v tranších pro velké průmyslové partnery, přístup k tržním produktům, dlouhodobé 
smlouvy na výkup elektřiny, výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, řízení portfolia atd.

Head of Market CZ&SK; Petr Radina, Key Account Manager
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, elektrotechnické  a filtrační elementy, vzduchovací a čerpací technika a nové 
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9001:2001 a je také certifikována jako dodavatel materiálů pro letecký a auto-mobilový průmysl.
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Výhradní zastoupení švýcarské kosmetické značky CALINESSE pro Českou republiku a Slovensko. 
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maxmechanik s.r.o.
maxmechanik je dynamický dodavatel, specializující se na precizní soustružené, frézované a vrtané 
součásti.  Spojuje švýcarskou kvalitu a české náklady. Maxmechanik je jedním z prvních technických
dodavatelů v ČR s integrovaným systémem řízení jakosti (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
Za společnost: Roger J. M. Hutter, Managing Partner; Vladimír Polášek, vedoucí dílny
Jazyk jednání: CZ, EN, DE, FR

MME Partners
MME Partners je mezinárodně orientovaná advokátní kancelář, která je činná ve městech Zürich a Zug. 
Nabízí rozsáhlé právní poradenství, zaměřené převážně na hospodářské právo (m.j. právo obchodních 
společností, smluvní právo, vedení sporů a rozhodčí soudnictví, M&A, IP, IT).
Za společnost: Lucy Gordon, Viktoria Lantos, advokáti
Jazyk jednání: CZ, EN, DE

Nápojová ambulance / Level s.r.o
Nápojová ambulance zajišťuje klientům občerstvení ve firmách prostřednictvím nápojových automatů a 
osobních služeb. Dodávka produktů se děje na místě přímo z „ambulančního“ vozu. Hlavním 
dodavatelem automatů, i originálního řešení náplní, je již 20 let švédská firma JEDE AB.
Za společnost: Petr Veselý, jednatel; Michal Břečka, péče o klienty   
Jazyk jednání: CZ, EN

PLASTON  CR
PLASTON CR je součástí PLASTON Group vyrábějící průmyslové plastové systémy a pro úpravu 
vzduchu, vyvíjí produkty vysoké kvality, která je přizpůsobena požadavkům našich zákazníků. 
PLASTON CR je také držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2001.

Rentsch Legal
Rentsch Legal se soustředí se zejména na fúze a akvizice a na komplexní správu právní agendy velkých 
i menších firem. Díky zkušenostem a jazykové vybavenosti jsme pro naše klienty ideálním partnerem 
pro mezinárodní projekty, ať již směřující za hranice, tak ze zahraničí do České republiky.
Za společnost: Miloš Procházka, Project Manager; Petra Sršňová, Project Manager
Jazyk jednání: CZ, EN

SauterRentsch Investment Services
SauterRentsch poskytuje komplexní poradenský servis v oblasti fúzí a akvizic a rizikových investičních 
projektů. SauterRentsch disponuje znalostmi a zkušenostmi ze všech relevantních oborů, zejména
obchodní administrativy, managementu, právních služeb, lidských zdrojů a finančních služeb.
Za společnost: Miloš Procházka, Project Manager; Petra Sršňová, Project Manager
Jazyk jednání: CZ, EN

Swiss CEE Agency s.r.o.                                                       
SwissCEE (Swiss Central/Eastern Europe) podporuje společnosti a organizace při vytváření obchodních 
vztahů se zeměmi střední a východní Evropy. Obchodní rozvoj, dotace A-Z, jazyková řešení a IT řešení 
jsou naše specializace. SwissCEE vytváří kompletní řešení na míru.                                       
Za společnost: Roger J. M. Hutter, Managing Director;  Patrik Kompuš, Project Manager
Jazyk jednání: CZ, EN, DE, FR

Swiss Cheese                                                                                       
Jíž třetím rokem působí na českém trhu firma Swiss Cheese která dováží nejen sýrové speciality z 
celého Švýcarska. Swiss Cheese je zaměřen na produkty nejvyšší kvality. Sortiment zahrnuje kromě 
tradičních švýcarských značek i sezónní speciality či běžně nedostupné značky.
Za společnost: Peter John, Managing Partner
Jazyk jednání: CZ, EN, DE, FR




