pod záštitou předsedy Česko-turecké smíšené obchodní komory Aleše Eppingera
a ve spolupráci s mediálním partnerem

pořádá cestu odborníků na dopravní stavby a systémy u příležitosti

INTERTRAFFIC ISTANBUL; 27. – 31. 5. 2015

INTERTRAFFIC ISTANBUL

je jedním z nejvýznamnějších mezinárodních obchodních

veletrhů a místem setkávání odborníků na dopravní infrastrukturu, řízení provozu, bezpečnost
silničního provozu a parkování. Poskytuje komplexní přehled o produktech, službách a systémech pro
dopravu a představuje nejnovější trendy a vývoj oboru. Koná se jako bienále, účastní se jej cca 700
vystavovatelů z téměř 40 států světa. Z českých společností již vystavovaly např. AŽD Praha, CAMEA,
CROS Zlín, ELTODO; VÚŽ, aj. Ročníku 2013 se účastnilo 5000 odborníků ze 79 států světa. Areál CNR
EXPO CENTER poskytuje vystavovatelům i návštěvníkům perfektní zázemí a profesionální služby.

ZÁKLADNÍ INFORMACE: Turecko je jedna z nejdynamičtějších ekonomik světa, bylo zařazeno
jako prioritní země do českou vládou schválené Exportní strategie ČR pro období 2012 - 2020.
Obchod mezi ČR a Tureckem se za posledních deset let zvýšil více než 7x. Světová banka
předpokládá, že turecká ekonomika poroste v roce 2014 dokonce o 4,5 % HDP. Turecko je 7.
největší ekonomikou v Evropě a 17. největší ekonomikou na světě. Dynamická a perspektivní
odvětví jsou doprava, energetika a stavebnictví.

DOPRAVNÍ STAVBY A ŘÍZENÍ DOPRAVY
Do realizace vstupuje projekt obřího letiště v Istanbulu s šesti rozjezdovými drahami a kapacitou
odbavení 150 milionů pasažérů ročně. Realizuje místní konsorcium v čele se stavební firmou Limak
Holding. Společnost AŽD Praha je partnerem na dodávku zabezpečovacího a telekomunikačního
zařízení pro železniční trať Tekirdag - Muratli a renovaci dálkového řízení dopravy (CTC).

ENERGETIKA A STAVEBNICTVÍ
Turecká vláda usiluje o skokový růst Energetických zdrojů pro rozvoj hospodářství země.
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING se podílí na výstavbě uhelné elektrárny "Yunus Emre“ cca 140
km od Ankary.

Investorem komplexu je holding NAKSAN. První turecká jaderná elektrárna

AKKUYU bude stát nedaleko pobřeží Středozemního moře a stavba začne 2015. Plynovod
NABUCCO má silnou konkurenci ruských plynovodů Nord Stream a South Stream, má jej budovat
konsorcium firem v čele ÖMV, MOL a Bulgargaz.
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DOPROVODNÝ PROGRAM - ZAJÍMAVOSTI ISTANBULU:
Hagia Sofia, Basiliková cisterna Yerebatan Sarayi s hlavou meduzy, Modrá nešita, Hippodrom s Hadím
sloupem, palác a harém Topkapi, Sülleymanova mešita, Grand bazar, Galatská věž s panoramatickým
výhledem na město, palác a harém DOLMABAHCE a další historické stavby Zlatého rohu Instanbulu.

Istanbul je dynamicky se rozvíjejícím se velkoměstem. Malebné panorama by mělo do konce roku
2015 dostat novou dominantu, téměř 300 metrů vysoký mrakodrap Metropol Istanbul bude soupeřit
s nejvyššími budovami v Evropě.

INFORMAČNÍ CENA CESTY

pro 1 osobu ve 2/L

29 500 Kč

zahrnuje:
 letenku včetně transferů z/na letiště
 ubytování ve 4* hotelu v centru Istanbulu
 služby delegáta
 závěrečnou zprávu

Přesná cena bude známa koncem listopadu 2014 po stanovení ceny letenek a příplatků.
Přihlášku a další informace zašle zájemcům na vyžádání sekretariat@top-expo.cz
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