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B U S I N E S S  A N D  T R A V E L

10 TIPŮ
JAK PROŽÍT NEZAPOMENUTELNOU
ATMOSFÉRU DUBAJE

Nové Audi A7: Šlechtic nebo rebel?

ČÍNSKÉ VELETRHY
S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ JOUTRIP
ČÍNSKÉ VELETRHY
S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ JOUTRIP

ČÍNA NÁS
NASTARTOVALA

Kompletní průvodce nadcházejícími veletrhy v Číně. 
Eliminujte prostředníky a evropské dodavatele 
a začněte nakupovat přímo od výrobce!

Oživení vlastní firmy přisuzuje Jiří Kosinka 
právě návštěvě výstavního areálu 
China Import and Export Fair v Kantonu. 
“Nevěřil jsem tomu, ale naše zkušenost 
dokazuje obrovskou sílu asijského trhu.”
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Slovo úvodem
Drazí čtenáři a obchodní přátelé,

jsem velice potěšen, že se Vám do rukou dostává první číslo 
magazínu Business & Travel GUIDE, které Vás bude od nynějška 
čtvrtletně obohacovat o nové tipy z oblasti Vašeho podnikání, 
a poradí i Vám, jak prožít příjemné a nezapomenutelné chvíle 
mimo Vaši kancelář. 

Původně se náš koncept měl odvíjet zcela jiným směrem. 
Naším plánem bylo vydávat dvakrát do roka klasický katalog 
s kompletním seznamem veletrhů a výstav v Číně, Hongkongu 
a Dubaji. Dále jsme do něj chtěli zahrnout i různé balíčky, 
okružní a poznávací cesty Čínou a Spojenými arabskými emiráty 
a zájezdy pro vyznavače golfu. 

Poté jsme ale situaci přehodnotili ku prospěchu koncového 
zákazníka. Rozhodli jsme se nevydávat katalog, ale prestižní 
magazín, a to s větší četností. Turistické balíčky jsme odsunuli 
do pozadí, protože chceme každému klientovi vyjít vstříc dle 
jeho individuálních představ, časových a finančních možností 
a navrhnout mu zájezd na míru. Také klademe důraz na aktuální 
informace a chceme klientovi poskytnout užitečné tipy týkající 
se určité destinace anebo na konkrétních příkladech ukázat, jak 
navázat obchod s čínskými dodavateli.

V každém čísle Business & Travel GUIDE naleznete přehled 
těch nejdůležitějších výstav, abyste již s předstihem stačili 
popřemýšlet, jaká výstava by pro Vás mohla být zajímavá 
a lukrativní.

Nechte se inspirovat novými možnostmi, které Vám nabízíme.

Mirek Pachl
Generální ředitel

Kontakt:
JOuTrip s.r.o.
Nákupní centrum Campus Square
Netroufalky 16, Brno - Bohunice 625 00

Tel.: +420 511 188 888  |  Fax: +420 511 188 999
info@joutrip.com  |  www.joutrip.com

Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 10:00 – 18:00
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Představení  
JOuTrip s.r.o.
Naše zaměření a služby

Zaměření naší firmy
LOKALITY
 »  Čína
 »  Spojené arabské emiráty
 »  připravujeme i další zajímavé lokality ve světě

AKTIVITY
 »   zájezdy na významné světové veletrhy a výstavy  

(Hongkong, Šanghaj, Kuang-čou - China Import & Export fair, 
Peking, Dubaj a mnohé další)

 »   golfová turistika (největší golfový resort na světě Mission Hills 
v Číně — 12 hřišť, 216 jamek a jiné)

 »   zážitkové zájezdy (jedinečná možnost obohatit svůj program 
a prožít nezapomenutelné zážitky během Vaší obchodní cesty či 
zájezdu za odpočinkem)

 »   okružní zájezdy (organizované zájezdy s pevně stanoveným 
programem na každý den)

 »   individuální zájezdy (dle přání klienta s vlastním programem)

KLIENTELA
 »  především obchodní klientela  

(zaměření na obchodní cesty na veletrhy a výstavy)

 »  široká veřejnost, studenti (využívající naše ostatní služby – 
akční letenky, okružní cesty atd.)

Čína

Spojené  
arabské emiráty

...a další  
zajímavé lokality

JOuTrip, to je garance bezproblémové cesty!

Jsme tak trochu jiní než typické cestovní kanceláře…

Naše služby
Cestovní kancelář JOuTrip s.r.o. se zaměřuje 
především na poskytování následujících 
služeb:
 »  letenky 
 »  víza
 »  cestovní pojištění
 »  ubytování
 »  zvací dopisy, vstupenky na veletrhy 

a výstavy
 »  zájezdy na míru (okružní, zážitkové, 

individuální)

Naše zásady
»  Snažíme se vždy najít tu nejlepší alternativu, 

která našim klientům šetří finance. 
»  Budujeme s našimi klienty dlouhodobé 

partnerství založené na vzájemné důvěře. 
»  Neusilujeme pouze o spokojeného zákazníka, 

ale o nadšeného zákazníka. 
»  Spolupracujeme a jsme oficiálními partnery 

mnoha leteckých společností, mezinárodních 
organizací či golfových resortů.

»  Letecké společnosti: Emirates, Air France, 
KLM, Swiss Airlines, Austrian Airlines, 
Lufthansa, Turkish Airlines 

»  Golf: Mission Hills Golf Resort
»  Mezinárodní organizace: Hong Kong 

Trade Development Council (HKTDC), 
GlobalSources, Canton Fair, CzechTourism, 
CzechTrade, CzechInvest

Firemní klientela
Pro firmy nabízíme dlouhodobě výhodné 
podmínky jak v rámci naší CK, tak v rámci 
cestování s partnerskými leteckými společnostmi 
(korporátní smlouvy). S námi ušetříte až 30 % 
na nákladech a také získáte lepší a kvalitnější 
služby.

Společnost JOuTrip s.r.o. působí na českém trhu od roku 2002. Nejprve jsme se specializovali na zahraniční 
obchod s Čínskou lidovou republikou. U toho jsme nabyli cenné zkušenosti týkající se čínské mentality, zá-
sad a zvyklostí. Poté se naše činnost začala ubírat jiným směrem, zahájili jsme působení na poli cestovního 
ruchu. 

Jako jediní v České republice poskytujeme komplexní služby týkající se zajištění Vaší obchodní cesty na ve-
letrhy a výstavy v Číně, Hongkongu a Dubaji. Ve svém oboru jsme jedničky díky znalosti tamního prostředí, 
a proto věříme, že i Vám budeme moci v brzké době pomoci objevit možnosti spolupráce s čínskými doda-
vateli nebo možnost do Číny exportovat.

Spolupracujeme s vládními organizacemi CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest a jsme partnery mnoha 
globálních mezinárodních společností a světových výstav. 

V letošním roce byl náš podnikatelský koncept oceněn a získali jsme podporu silné investiční skupiny Penta 
Investments.



6 Business & Travel GUIDE 7Business & Travel GUIDE

10 tipů jak prožít  
nezapomenutelnou  

atmosféru Dubaje
Dubaj – pestrá směs tradic a luxusu

1.
Ladie’s nights
Nevíte co s načatým večerem a máte rádi noční život? Pak si 
vyberte jeden z nepřeberného množství hotelů, barů nebo 
klubů a zajděte na takzvanou „Ladies night“. Výhodou pro 
vaši peněženku i pro dámy je, že většina klubů láká klienty 
na drinky pro dámy zdarma. A pokud ne zdarma, pak s vý-
raznou slevou. Každý klub má jiné speciální akce, některý 
nabízí neomezenou konzumaci šampaňského po celý večer, 
jiný zase míchané koktejly zdarma do půlnoci anebo každý 
druhý drink gratis.
A zábava opravdu váznout nebude! Budete se bavit v rytmu 
živých koncertů všech žánrů, populární hudby či tanečních 
DJ setů. 
Tipy na místní kluby najdete na:
www.timeoutdubai.com
www.dubainightplanner.com

2.
Pravá chuť exotiky za málo peněz
Pokud budete vyhládlí z celodenního chození po Dubaji, ne-
váhejte se zastavit na rychlém občerstvení – dejte si místní 
shawarmu -  mix masa a zeleniny v arabské placce, obdobu 
řeckého gyrosu či tureckého kebabu. Shawarma vás určitě 
zasytí a velice vám zachutná. Každý fast food nabízí více 
druhů masa a obrovský výběr zeleniny, včetně typických 
místních miniaturních okurek připomínajících naše kvašáky. 
Ani nemusíte sahat hluboko do kapsy, shawarma vás bude 
stát pouze několik dirhamů. 
Dále doporučujeme zajít si na večeři do jedné z místních 
arabských či libanonských restaurací, kde za malý peníz mů-
žete sníst, co hrdlo ráčí. Zdejší pohostinnost nebere konce, 
a i když už doslova praskáte ve švech, stůl před vámi je stále 
plný místních pochoutek.
Jestliže hledáte spíše lehké a zdravé osvěžení v parných 
Dubajských uličkách, zajděte si na výborný ovocný shake 
s přídavkem mléka připravený z čerstvého ovoce. Restaurace 
a kiosky s ovocnými koktejly najdete téměř na každém rohu.

3.
Kouzlo místního obchodování
Zapomeňte na evropské zvyklosti a ponořte se do tajů obcho-
dování a smlouvání na místních tržištích. Budete mít šanci si 
odvézt nejen výrobky a suvenýry za úžasné ceny, ale přede-
vším nezapomenutelný zážitek, když budete moci usmlouvat 
cenu na nižší než poloviční hodnotu. 
Rozhodně byste si neměli nechat ujít nejznámější Gold Souk 
(trh se zlatem) a Spice Souk (trh s kořením), dále rybí trhy či 
trhy se zeleninou, ovocem, oblečením a další nacházející se 
ve čtvrti Deira.
Na nejproslulejším Gold Souku se v jednu chvíli dohromady 
nachází až deset tun zlata, takže budete mít rozhodně z čeho 
vybírat a ceny vás mile překvapí. Zato na Spice Souku vás 
doslova omámí tisíce rozmanitých vůní orientu.
A nutno dodat – rozhodně nemějte strach o svou bezpeč-
nost – Dubaj totiž patří k nejbezpečnějším městům na světě 
s téměř nulovou kriminalitou. Proto neváhejte trhy navštívit 
v kouzelné atmosféře podvečerních hodin.

Souřadnice: 25º 16‘ SŠ, 55º 20‘ VD, 9 m. n. m.
Časové pásmo: SEČ+2 hodiny v létě,   
SEČ+3 hodiny v zimě
Jazyk: arabština (úřední), angličtina (běžný)
Měna: Dirham (AED), 1 AED = cca 4,75 Kč
Náboženství: islám 
Počet obyvatel: přes 1,3 milionu

Elektrický proud: 220V, zásuvky britského typu
Víza: pro běžnou dovolenou stačí standardní 
vízum na 30 dní, doba vyřízení je 2 týdny
Bezpečnost: Dubaj je jedno z nejbezpečnějších 
měst na světě s téměř nulovou kriminalitou
Teploty během roku: v zimě okolo příjemných  
22-25°C, v létě sahají až k 50°C

Užitečné informace:
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5.
4.

Projížďka na Abře 
Nevíte, co je to „abra“? Až ji jednou vyzkoušíte, už nikdy 
nezapomenete!
Abra, tedy tradiční protáhlá dřevěná loďka, je již po staletí 
jedním ze symbolů a dědictví Dubaje. Každodenně jich na 150 
křižuje Dubai Creek - výběžek Perského zálivu oddělující sta-
robylou část Deira od moderní čtvrti Bur Dubai. Přímo vedle 
kotviště loděk se nachází přístav se starobylými loděmi, tzv. 
„dhows“.
Abra je místní tradiční formou transportu, nazývaná taktéž 
vodní taxi. 
Dřevěná loďka pojme 20 pasažérů sedících ve 2 řadách zády 
k sobě na dřevěných lavicích, nad hlavami jim vytváří stín 
baldachýny z barevných látek. Loď pohání jeden motor a řídí 
jeden řidič většinou sedící na starém sedadle z auta.
Cesta trvá pouze deset minut a vyhnete se tak kolonám a zá-
cpám. A co víc, řidič po vás bude chtít pouze jeden dirham 
na osobu. 
Pokud se budete chtít jen tak projet po zálivu, můžete si pro-
najmout abru za velice příznivou cenu 100 dirhamů za hodinu, 
nebo veslici za 30 dirhamů na hodinu.
Projížďka na abře není nikterak romantická a pohodlná, za-
nechá ve vás ovšem nezapomenutelný zážitek a vzpomínku 
na krásná panoramata staré i nové části Dubaje.

6.
VÝHLED Z VÝŠKY 200 m

„Afternoon Tea“ v Burj Al Arab
Sníte o tom, že se budete mít šanci podívat do nejznámějšího 
sedmihvězdičkového hotelu světa Burj Al Arab? Tento sen se 
jistě již brzy stane skutečností a to i bez toho, abyste mu-
seli platit přes 30 tisíc Kč za noc. Zajděte si pouze na drink 
a nasávejte kouzlo opravdového luxusu. V Burj Al Arabu se 
totiž pořádá tzv. „Afternoon Tea“, a to buď ve Skyview baru 
ve 27. podlaží hotelu v nadmořské výšce 200 metrů anebo 
v restauraci Sahn Eddar umístěné v atriu hotelu (jedná se 
o nejvyšší atrium na světě). Pouze za vstup do Skyview baru 
zaplatíte od 145 AED, přičemž ceny většiny běžných koktejlů se 
pohybují kolem 100 AED a výše, jinak jsou ceny astronomické. 
Za „Afternoon Tea“ v restauraci Sahn Eddar zaplatíte 375 AED, 
šampaňské je již zahrnuto v ceně. Většinou je nutné provést 
rezervaci předem, jelikož je o tuto atrakci enormní zájem.

7.
Koupání s delfíny na Palmovém ostrově 
Na špici palmového ostrova se rozprostírá hotel Atlantis The 
Palm, který kromě spousty jiných atrakcí nabízí i možnost kou-
pání s delfíny v mělkých vodách. Jedná se o zážitek, na který 
si budete pamatovat celý život. Za tento zážitek sice zaplatíte 
docela dost peněz (samotná koupel s delfíny trvá asi 30 minut 
a zaplatíte za ni od 595 AED), ale bezesporu nebudete litovat. 
Nezapomeňte si tento zážitek opět zarezervovat s časovým 
předstihem na www.atlantisthepalm.com.
Doporučujeme taktéž navštívit samotný hotel a zejména zmrz-
linářství Cold Stone Creamery, kde vám připraví výbornou 
zmrzlinu a ještě se přitom pobavíte. Jejich zaměstnanci tam 
totiž doslova vedou zmrzlinovou válku, bravurně s kopečky 
zmrzliny žonglují a dokonce je po sobě házejí přes celou 
zmrzlinárnu.

9.
Do hlubin oceánu uprostřed velkoměsta
Nezapomeňte navštívit nákupní centrum Dubai Mall - místo 
jako žádné jiné. Toto nákupní centrum patří k největším na svě-
tě čítající přes 1 200 značkových obchodů.
A nejen to! Utečte nákupní horečce a ponořte se do hlubin 
oceánu. Nachází se zde totiž také jedno z největších mořských 
akvárií na světě. Má objem 10 milionů litrů vody a můžete v něm 
pozorovat přes 33 tisíc živočichů včetně více než 400 druhů 
žraloků a rejnoků. Setkejte se s nimi tváří v tvář – projděte se 
podmořským tunelem a splyňte na moment s tajemnou modří 
plnou gigantických mořských tvorů.
Vstupné do celého podmořského komplexu stojí 70 AED pro 
dospělé, 55 AED pro děti.
Více informací naleznete na www.thedubaimall.com

8.
Na koktejl do Emirates Towers
Máte chuť na výborný koktejl? Pak navštivte Emirates Towers 
na proslulé Sheikh Zayed Road. Jedná se o 20. nejvyšší stav-
bu světa s úctyhodnými 354,6 metry. V 51. poschodí se nalézá 
exkluzivní VU’s Bar. Nechte si vykouzlit osvěžující mojito či 
jiný koktejl dle vaší chuti. U toho se kochejte úchvatným 
pohledem na Jumeirah Beach a široké okolí. Cesta výtahem 
stojí za to, neboť výtah je celý prosklený a tak máte pocit, 
jako byste z výšky na zem padali volným pádem.

Burj Khalifa  
výhled na Dubaj z ptačí perspektivy
Nechte se vyvézt rychlovýtahem do 124. vyhlídkového patra 
nazvaného příznačně „At The Top“. Pohled na Dubaj z tako-
véto výšky vám určitě vyrazí dech a zamotá se vám hlava.
Burj Khalifa, nejvyšší budova světa, láme světové rekordy. 
Tyčí se do výšky 828 metrů a má 160 pater.
Cena pro dospělou osobu je 100 AED za vstupenku koupenou 
s předstihem, ale 400 AED přímo na místě. Proto si je dopo-
ručujeme zakoupit online přes www.burjkhalifa.ae. 
Pokud chcete povečeřet s výhledem až za obzor, navštivte 
restauraci At.mosphere ve 122. patře.

10.
Dubaj – přehlídka luxusních aut
Spojené arabské emiráty překypují bohatstvím ve formě čer-
ného zlata a v Dubaji je to vidět na každém kroku. Zejména 
muži, kteří milují luxusní a rychlé automobily, si zde přijdou 
na své. Jsou zde zastoupeny téměř všechny luxusní značky 
výrobců automobilů. Denně kolem vás projede přehlídka 
limuzín a vozů proslulých značek jako Lamborghini, Bentley, 
Bugatti a nespočet dalších. A tak dámy nečekejte, že se váš 
partner bude otáčet za místními ženami zahalenými od hlavy 
až k patě, jeho pozornost upoutají spíše krasavice skrývající 
obrovské koňské spřežení pod kapotou. Dokonce i zdejší 
policie jezdí v BMW řady 5.
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Leťte s námi nakupovat do Dubaje.

Oslavy celý měsíc, vzpomínky celý život.

Nejlepší světové značky za nejnižší ceny.

KDY:
KDE:

HLAVNí VÝHODY:

HLAVNí PROGRAM:

DOPROVODNÝ PROGRAM:

ZASTOuPENé ZNAČKY:

Dubai Shopping Festival (DSF) byl poprvé zahájen 
v roce 1996 jako čistě prodejní akce zaměřená 
na podporu obchodu v Dubaji. Během několika 
let se z festivalu stala mega akce, která láká 
turisty z celého světa. Dubaj nabízí uzavření 
velmi výhodných koupí nepředstavitelné 
hodnoty. Většina produktů nejvyhlášenějších 

20. ledna – 20. února 2011

Hlavní nákupní zóny, nákupní střediska, parky a ulice v Dubaji

Nízké ceny bez daně, nepřeberné množství kvalitního  
značkového zboží za výhodné ceny

Výhodné nákupy + nákupní akce
Každodenní losování o atraktivní ceny (luxusní auta, cihličky zlata)

Mezinárodní módní přehlídky, sportovní šampionáty
Filmové festivaly, koncerty, hudební přehlídky, taneční vystoupení
Laserové show, ohňostroje
Hostující umělci, streetside představení
Fun-veletrhy, akce pro děti a další

Armani, Balmain Paris, Cartier, Dior, Givenchy, Gucci, Donna Karan, 
Emanuel Ungaro, Ermenegildo Zegna, Hermés, Hugo Boss, Christian 
Lacroix, Louis Vuitton, Valentino, Versage, …

značek je v Dubaji k dostání levněji, než v zemi 
jejich původu.
Dubaj se považuje za nákupní ráj, během DSF se 
město stává nejvíce vzrušující destinací na světě. 
Nachází se zde nespočet rozlehlých moderních 
nákupních center včetně největšího na světě – 
Dubai Mall.

Dubai 
Shopping Festival
Jeden svět, jedna rodina, jeden festival.

Ze značek hodinek jmenujme například značky:

Breguet, Blancpain, Omega, IWC, Breitling, 

Ulysse Nardin, Tag Heuer, Rado, Zenith, Longines

atd. V nabídce šperků dominují značky Chopard,

BVLGARI, Piaget, Alo, a jiné. Ucelenou nabídku

dotváří nabídka stojacích a nástěnných 

hodin značky Erwin Sattler, natahovací boxy tzv. time mover  zn. Buben&Zörweg, 

doplňky zn. S. T. Dupont či mobilní telefony Vertu.

Čerstvou novinkou je představení kolekce hodinek, ve světě vyhledávané značky, 

Jaeger–Lecoultre a luxusních šperků Tamary Comolli.

Náš hodinářský World Service vybavený špičkovou technologií a značkovými náhradními díly, zajišťuje záruční

a pozáruční opravy námi prodávaných hodinek. Hodinářští mistři, disponující bohatými znalostmi, jakož

i řemeslnou zručností, vyškoleni v servisních centrálách švýcarských výrobců, 

zaručují tu nejlepší péči o výrobky našich zákazníků.

Náš vysoce odborně vyškolený personál vás rád 

a ochotně obslouží v jazyce ruském, anglickém a českém.

Otevírací doba:

Po - Pá 10.00 - 19.00

So 10.00 - 18.00, Ne 13.00 - 18.00

Klenotnictví Dušák,
v samém centru Prahy, se již řadu let specializuje na prodej 
náramkových hodinek renomovaných švýcarských 
značek a luxusních šperků předních 
světových designérů. 
Vybírat můžete z více než dvaceti 
světoznámých značek.

Breguet

Blancpain

Omega

Breitling for Bentley

Breitling

IWC

Ulysse Nardin

Jaquet Droz

Jaeger–Lecoultre

BVLGARI

Chopard

Tamara Comolli

Zenith

Piaget

Underwood

Rado

Longines

Maurice Lacroix

Mont Blanc

Tag Heuer

Baume & Mercier

Erwin Sattler

Erwin Reich

Buben & Zörweg 

Vertu

Na Příkopě 17, Praha 1, tel.: +420 224 213 025, www.dusak.cz

Arkády Pankrác, Praha 4, tel.: +420 225 111 320, www.dusak.cz
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Každá firma v dnešní době uvažuje o tom, jak snížit náklady a jednotkové ceny 
svých výrobků tak, aby byla konkurenceschopná na daném trhu. 
Firmy pak většinou postupují podle následovného scénáře – místo českých 
dodavatelů začínají hledat levnější alternativy. První v potaz připadají státy 
sousedící s Českou republikou, a to především Polsko. Některé firmy jdou 
o krok dál a podrobí průzkumu i jiné, vzdálenější státy Evropské unie.  
Většinou tyto firmy opravdu levnější alternativu naleznou a dojde 
k uzavření obchodu.
Stačí toto ale k dlouhodobému udržení cenové a kvalitativní kon-
kurenceschopnosti Vašich výrobků? Proč nejít ve svém průzkumu 
dál, tedy za hranice Evropské unie?

Čína nás nastartovala
kongu. Vše probíhalo přesně tak, jak bylo popsáno 
v cestovní příručce JOuTrip. Na letišti jsme nasedli 
do autobusu, který nás přes hranice převezl přímo 
do hotelu. Hotel nás velice mile překvapil, a to jednak 
vybavením, ochotou personálu, ale i prvotřídními 
službami. Velikou výhodou bylo, že o nás bylo každý 
den plně postaráno. Hotel totiž každý den zajišťoval 
bezplatný rozvoz k výstavnímu areálu a zpět. Vše 
jsme měli zajištěné úplně bez starostí. 

Byly pro Vás navštívené výstavy v konečném 
důsledku přínosné?
To určitě byly. A pro každého jistě budou. Získali jsme 
zde kontakt na našeho nynějšího dodavatele. Výstavy 
opravdu předčily má očekávání. Příležitostí pro uza-
vření obchodu bylo více. Překvapila mě bohatá škála 
vystavovaných produktů. A jednalo se o produkty 
kvalitní! Rozhodně neplatí všeobecně známá fáma, že 
čínské výrobky postrádají kvalitu. Jen si musíte dobře 
vybrat dodavatele, který vlastní továrnu s vyš-
ším stupněm dozoru. Některé továrny dokonce 
svou výrobu umějí uzpůsobit tak, že vám vyrobí 
výrobky přímo na míru vašim požadavkům. A pokud 
obchod při první návštěvě Číny neuzavřete, rozhod-
ně jste nic neztratili! Ba naopak, získali jste přehled 
o svých možnostech do budoucna, a tím i konkurenční 
výhodu před ostatními firmami z vašeho oboru.

Jak celkově hodnotíte tuto obchodní cestu, jak 
z obchodního, tak z osobního hlediska?
Tato cesta mě velice obohatila, a to nejen finančně! 
Získal jsem sebedůvěru a jistotu, že ve svém oboru 
můžeme opravdu nabídnout výrobky stejně kvalitní, 
ale za mnohem nižší cenu. Také jsem získal mnoho 
dalších zajímavých informací o trendech v odvětví 
a zvýšil jsem si tak svoje know-how.
Osobní hledisko pro mě bylo také velice důležité. Měl 
jsem možnost alespoň částečně proniknout do čín-
ské kultury a místních zvyklostí. Musím říct, že lidé 
jsou velice ochotní a příjemní. V každé prodejně se 

s nimi dohodnete i přesto, že neumí anglicky, prostě 
se snaží prodat a těší je, že prodají cizinci. Smlouvání 
o cenách je zde naprosto běžné.

Máte nějaké tipy nebo rady pro byznysmeny, 
kteří se rozhodnou, stejně jako Vy, pro návštěvu 
veletrhu v Číně?
Rozhodně si ušetřete starosti a spoustu času a pře-
nechejte veškeré zařizování vaší obchodní cesty 
profesionálům. Se službami JOuTrip jsem byl nadmíru 
spokojen a vše probíhalo přesně podle plánu. Proto 
je budu rád i nadále doporučovat. 
Nemějte obavy z cizího prostředí. Se všemi firmami 
se na veletrhu dorozumíte anglicky.
Pokud vás nebude tlačit čas, doporučuji si pobyt ale-
spoň o den nebo dva prodloužit, abyste měli možnost 
poznat i něco jiného, než je výstavní areál a krásný 
hotelový pokoj. V Hongkongu i jiných čínských měs-
tech je toho hodně k vidění a JOuTrip vám určitě rád 

doporučí nejzajímavější atrakce. Pokud poletíte se 
společností Emirates před Dubaj, je možné si udělat 
v Dubaji jednodenní zastávku a na letence nezaplatíte 
ani o korunu navíc. Navíc je zde jedna z nejlevnějších 
obchodních zón DUTY FREE!

Budete služeb společnosti JOuTrip i Vy sám na-
dále využívat?
Ano. S JOuTrip jsem cestoval i na další výstavy, celkem 
jsem jejich služby využil již třikrát. Právě jsem se vrátil 
ze 108. ročníku China Import & Export Fair. Možná se 
divíte, že s mou znalostí místního prostředí si již vše 
nezařizuji na vlastní pěst. Věřte ale, že úspora času 
je v tomto případě enormní a mně se stále vyplácí 
jejich kvalitní služby využívat. Za ta léta už jsme si 
vybudovali přátelský vztah založený na důvěře a ještě 
nikdy mně v tomto ohledu nezklamali.

JOuTrip Vám poradí, jak na to!
Rádi bychom Vám představili úspěšného člověka, 
který se právě touto cestou vydal. Nechte se inspi-
rovat příběhem pana Jiřího Kosinky, spolumajitele 
společnosti Pest Control Corporation s.r.o.

V jakém oboru Vaše firma podniká a proč jste po-
cítil potřebu hledat jiné nebo nové dodavatele?
Podnikáme v několika oborech, a tím se snažíme roz-
dělit případné riziko neúspěchu či poklesu poptávky 
v různých obdobích. Současná ekonomická krize jen 
potvrdila, jak je to důležité.
Našim hlavním oborem jsou výrobky na likvidaci 
hlodavců, přičemž nejúspěšnější a nejprodávanější 
na českém trhu je výrobek Liquid Gel. Dále se specia-
lizujeme na peletovací lisy pro výrobu pelet na topení, 
drtičky, sušičky a také celé výrobní linky. Tento obor 
doplňují kotle na pelety a peletovací kamna.

Jak jste přišel na nápad hledat dodavatele pro 
své výrobky právě v Číně?
Fakt, že v Číně se dá zboží dostat za několikanásobně 
nižší cenu je všeobecně známý. Proto jsme na inter-
netu začali hledat možnosti spolupráce s čínskými 
dodavateli. Zahájili jsme nákup produktů, které dále 
zpracováváme. Po dvou letech zkušeností s nakupo-
váním v Číně jsem narazil na stránky www.joufair.
com, kde mě zaujala nabídka jednak na služby tý-
kající se zajištění importu zásilek z Číny do ČR, ale 
především možnost podívat se na výstavy světového 
významu jak v Číně, tak v Hongkongu. Bylo zde zmí-
něno, že JOuTrip zajišťuje obchodní cesty na veletrhy 
a výstavy od A do Z a protože čas je pro mě velice 
drahocenný, rozhodl jsem se JOuTrip kontaktovat 
a zjistit o jejich službách více.

Jak tedy probíhalo Vaše další jednání v této zá-
ležitosti?
Kontaktoval jsem ředitele společnosti a byl jsem 
velice mile překvapen ochotou, rychlostí a profesi-

onalitou jednání. Zprvu jsem měl obavy jet vyjedná-
vat o obchodě do neznámé země s úplně odlišnou 
mentalitou místních lidí. Byl jsem ale ubezpečen, že 
nemám mít z čeho strach a že JOuTrip vyřídí většinu 
náležitostí za mě. Dostal jsem spoustu užitečných 
rad a tipů díky jejich letité zkušenosti s obchodová-
ním s Čínou a díky znalosti místního prostředí a ob-
chodních zvyklostí. To mě úplně přesvědčilo, že se 
nemám čeho obávat a že z obchodní cesty nemusím 
mít žádné obavy.

Co vše jste následně musel absolvovat? 
Bylo to v podstatě velice jednoduché. Sdělil jsem spo-
lečnosti JOuTrip, o které výrobky se nejvíce zajímám. 
Bylo mi doporučeno několik výstav světového for-
mátu. Já vše prokonzultoval s kolegy a dospěli jsme 
k názoru, že navštívíme největší veletrh spotřebního 
zboží v Číně, tedy China Import & Export Fair (nazý-
vaný také Canton Fair). Pak už vše mělo rychlý spád. 
Stanovili jsme si zhruba data příletu a odletu a pak už 
za nás všechno řešil JOuTrip. Zpracovali nám podrob-
nou kalkulaci včetně nejlevnější varianty letů, dále víz, 
ubytování, cestovního pojištění, pozvánek na veletrhy 
a dalších služeb. Jediné, o co jsme se museli postarat 
my, bylo dodání pasů, pasových fotografií a osobních 
údajů. A pak samozřejmě zaplatit fakturu.

Proběhlo vše hladce?
Ano, naprosto bez problémů. Včas před odletem 
jsme dostali veškeré cestovní dokumenty včetně 
podrobné cestovní příručky. I pokud jste ještě nikdy 
neletěli anebo zrovna neovládáte cizí jazyk, s cestov-
ní příručkou se bez problémů dostanete všude tam, 
kam budete potřebovat.

Přeskočme nyní o krok dál, tedy přímo do Číny. 
Jak jste si tam se vším poradili?
Bez jakýchkoliv komplikací. Canton Fair se konal 
v Kuang-čou, ale vzhledem k velice drahým letům 
přímo do této destinace jsme zvolili přílet do Hong-
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Veletrhy 
a výstavy 

v Číně 
a Hongkongu
Eliminujte prostředníky a evropské 

dodavatele a začněte nakupovat 
přímo od výrobce!

Vstupní brána nových obchodních příležitostí.



16 Business & Travel GUIDE 17Business & Travel GUIDE

Tuto příležitost dostanete v Číně a Hongkongu, kde se kaž-
doročně pořádá nespočet mezinárodních výstav. Naskytne se 
Vám tak enormní možnost výběru nových dodavatelů a pro-
duktů, a to i produktů na míru dle vašich představ.
Kvalita čínských výrobků rok od roku stoupá. Pro evropského 
odběratele je pak nejdůležitější vybrat si továrnu s kvalitním 
dozorem nad výrobou. 

Na následujících stránkách naleznete přehled nejdůležitějších 
veletrhů a výstav pořádaných v nadcházejících měsících.

Pro pobyt na území Čínské 
lidové republiky je třeba mít 
vyřízené vízum. Rádi za Vás 
zajistíme veškeré formality 
týkající se Vašeho pobytu 
v Číně.

Listopad
The 12th China International Industry Fair Mezinárodní strojírenský veletrh

CEF & 2010 AEES Veletrh a výstava elektroniky

FHC China 2010 Potravinářský veletrh a veletrh pohostinství

China International Tourism Fair Mezinárodní veletrh cestovního ruchu

Bauma China Mezinárodní stavební veletrh

Shanghai International Petroleum Petrifaction Natural Gas & 
Fuel refilling, Storage Technology Equipment and Explosion-
proof Industry Exhibition

Mezinárodní výstava tuhých paliv, zemního 
plynu a technického vybavení

Asian Pacific Int‘l Plastic & Rubber Industry Exhibition Výstava plastů a gumárenského průmyslu

Prosinec
Shanghai International Heat&Sound Insulation and Outer-Wall 
Tech&Dry Mixed Motar Industry Expo 

Mezinárodní výstava technologií pro tepelné 
a zvukové izolace

Shanghai International Trade Fair for Automotive Parts, 
Equipment and Services Suppliers (Automechanika Shanghai)

Mezinárodní výstava a veletrh náhradních 
dílů pro automobily, autodoplňků a potřeb 
pro autoservisy

Šanghaj
Šanghaj patří mezi nejvíce osídlená města v Číně i na světě. 
Žije zde asi 20 milionů obyvatel. Z původně rybářské a textilní 
vesničky se sídlo rozvinulo až do důležitého obchodního, poli-
tického, ekonomického a kulturního centra. Šanghaj dnes patří 
se svou ekonomikou mezi nejrychleji se rozvíjející města.
Město má rozsáhlý a propracovaný systém veřejné dopravy 
založený na autobusové a trolejbusové dopravě včetně taxi 
a osmi linek metra. Všechny veřejné prostředky lze použít 
s pomocí elektronické dopravní karty. Šanghaj má také dvě 
letiště Hongqiao International a Pudong International, které je 
třetím nejrušnějším letištěm v Číně.

Výstavní areál  
Shanghai New International Expo Centre

Výstaviště se nachází v ekonomické zóně Pudong poblíž vlako-
vého nádraží. Hostí akce velkého rozsahu jako je Motor Show 
či Tennis Master Cup. Šanghajské výstaviště bylo vybudováno 
v roce 2002 a pyšní se výstavní plochou kolem 260 000 m2, 
z toho polovina připadá na venkovní prostranství a polovina 
na vnitřní plochu. Do konce roku 2010 se předpokládá další roz-
šíření z 11 na 18 výstavních hal. Kromě výstavních prostor se zde 

nachází business centrum, konferenční sál, 
hotelová část a část se službami.
Výstavní komplex se rozprostírá asi 600 m 
od stanice metra a pouze 7 minut od za-
stávky rychlovlaku Meglev, který jede 
přímo na letiště Shanghai Pudong Inter-
national Airport. Veletrhy jsou situová-
ny ve velmi blízké vzdálenosti od centra 
města. 

Kuang-čou
Kuang-čou je město nacházející se na jihu Číny ve stejnojmenné 
provincii nedalo řeky Pearl River asi 120 km od Hongkongu. Je 
třetím největším městem v této zemi, důležitým přístavem 
a obchodním a dopravním centrem. Se svými 12 miliony obyva-
teli je třetím nejlidnatějším městem v Číně. Dvakrát ročně hostí 
veletrh China Import & Export Fair, který pořádá Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a je největší událostí regionu. 
Ve městě je dobrá síť podzemní dráhy - pět linek, dobré vla-
kové spojení na trase do Hongkongu, Šen-čenu a Pekingu. Asi 
hodinu cesty z města se nachází nové letiště Bayiun Internati-
onal Airport, 3 hodiny je pak vzdálené letiště v Hongkongu.

Výstavní areál Guangzhou International Convention 
Exhibition Center (Pazhou Complex)

GICEC je výstavní areál nacházející se na ostrově Pazhou, 

který byl vybudován v roce 2008. Se svou 
rozlohou 1 131 000 m² je komplex největším 
výstavním areálem na světě. Je zde také 
vybudována největší výstavní hala na světě 
o rozloze dosahující téměř 158 000 m². 
Celý výstavní komplex je rozdělen do tří 
budov a šestnácti hal. Výstavy se tu konají 
po celý rok téměř nepřetržitě. 

K výstavnímu komplexu se lze dopravit ze-
jména prostředky veřejné dopravy - metro 
(linka č. 2), autobus z centra města, vlak, 
který projíždí městem Kuang-čou na tra-
se Peking-Hongkong, některé vícehvěz-
dičkové hotely zajišťují vlastní dopravu 
na výstaviště.

Listopad/prosinec
The 5th China(Guangzhou) International Wine and Spirits 
Exhibition (Interwine China 2010)

Mezinárodní výstava vína a destilátů

The Fifth China Guangzhou Environmental Protection 
Industry, Energy and Resource Recycling and Technology 
Expo, 2010 The Fifth China Guangzhou Environment  
and Sanitation Facilities & Waste Disposal Technology Expo

Veletrh technologií a zdrojů ochrany 
životního prostředí a energie, Veletrh 
životního prostředí, sanitárních zařízení 
a technologií pro likvidaci odpadu

2010 Guangdong International Import & Export Food Expo
Mezinárodní exportní a importní 
potravinářský veletrh

Prosinec
LINEAPELLE ASIA Veletrh kůže, textilií a syntetických materiálů

2010 Guangzhou International Exhibition  
for Mommy & Baby Products

Mezinárodní veletrh produktů  
pro matku a dítě

2010 Guangzhou Fashion Shopping Festival Veletrh módy

China World Fruit & Vegetable Trade Fair Světový veletrh ovoce a zeleniny

The Fourth Edition of International  
Maritime Expo-China, 2010 (INMEX China 2010)

4. mezinárodní námořnický veletrh

The 4th Guangzhou International Frame & Cross-stitch  
& Collection Expo,  
2010 Wedding Photographic Equipment Expo

4. Výstava rámařství, Veletrh vybavení 
svatebních fotografů

The 5th Guangzhou International Luxury Exhibition
5. mezinárodní výstava luxusního zboží 
a životního stylu

The 8th China Guangzhou  
International Automobile Exhibition

8. mezinárodní výstava automobilů 
Tea Expo,Guangzhou 2010 – Veletrh čaje

Leden
Happy Guangzhou Spring Shopping Festival Jarní obchodní veletrh

The 17th Guangzhou Hotel Equipments & Supplies  
Exhibition, The 17th Guangzhou Cleaning Equipment  
& Supplies Exhibition, 2010 Guangzhou Hotel Food  
& Beverage Exhibition

Veletrh vybavení pro hotely, Veletrh čisticích 
prostředků, Veletrh hotelového cateringu

2011Guangzhou New Year Commodities Fair Novoroční veletrh spotřebního zboží
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China Import and Export Fair

China Import and Export Fair se také zkrá-
ceně nazývá Canton Fair. Letošní 108. ročník 

se konal na přelomu října a listopadu. Svoji tradici zahájil 
veletrh už v roce 1957 a od té doby si vybudoval silné re-
nomé. 
Veletrh je ojedinělý svým širokým záběrem vystavovaného 
spotřebního zboží. Vzhledem k tomuto záběru bývá veletrh 
rozdělen do tří fází, mezi nimiž je vždy několik dní pauza, 
kterou je možné využít k poznávání okolí či navštěvě sou-
běžně probíhajících veletrhů v Hongkongu.

Nepropásněte příležitost navštívit veletrh China Import 
& Export Fair příští rok na přelomu dubna a května 2011!
JOuTrip s.r.o. je oficiálním partnerem veletrhů China Imort 
& Export Fair.

Největším a nejznámějším 
veletrhem v globálním 
měřítku je China Import  
& Export Fair, který se koná 
dvakrát ročně, vždy na jaře 
na podzim. 

Pro pobyt v Hongkongu kratší než 
tři měsíce není potřeba vízum. 

JOuTrip s.r.o. je oficiálním partnerem 
společnosti Global Sources.

Hongkong
Hongkong je důležitým obchodním a ekono-
mickým centrem ležícím na pobřeží Jihočín-
ského moře. Oficiálně je zvláštní adminis-
trativní zónou Čínské lidové republiky. Je to 
oblast s vysokou autonomií, pouze meziná-
rodní politika a armáda je řízena centrální 
čínskou vládou. V Hongkongu uslyšíte hned 
tři jazyky - mandarínskou čínštinu, kantonštinu 
a angličtinu. Se svými sedmi milio   ny obyvatel 
patří Hongkong mezi nejhustěji osídlená úze-
mí na světě. Mezi oblíbené výlety patří cesty 
do Makaa vrtulníkem či lodí.

Výstavní areál AsiaWorld-Expo

Výstavní areál AsiaWorld-Expo byl otevřen v roce 2005 
v Hongkongu. Pořádají se zde důležité akce v regionu - ve-
letrhy, velké koncerty, konference a jiné události vyžadující 
velké prostory. Areál se rozkládá na 70 000 m2 a k dispozici 
je deset výstavních hal. 
Pořadatelem výstav a veletrhů v areálu AsiaWorld-Expo je 

celosvětová společnost Global Sources, která pořádá více 
než 50 veletrhů po celém světě. 
AsiaWorld-Expo má velmi dobré spojení z letiště, odtud 
se lze na výstaviště dopravit rychlovakem. Cesta trvá asi 

Listopad
Eco Expo Asia - International Trade Fair  
on Environmental Protection

Mezinárodní veletrh ochrany životního prostředí

Railway Interiors Expo 2010 Výstava železničních interiérů

minutu. Do areálu lze také dojet autobusem, vlastním vozem 
(přes tisíc parkovacích míst), taxíkem či lodí.

Výstavní areál Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre

Místní největší výstavní areál HKCEC je situován v srdci Hon-
gkongu u přístavu Victoria Harbour, přímo v centru místní 
business zóny. Výstavní plocha dosahuje 91 500 m², na které 
se rozprostírají ze dvou třetin haly výstavní, na další ploše pak 
víceúčelové haly, kongresové sály, divadla a další.

Listopad
HKTDC Hong Kong International  
Medical Devices and Supplies Fair

Mezinárodní veletrh zdravotnických 
prostředků a materiálu

HKTDC Hong Kong Optical Fair Veletrh optiky

Eco Expo Asia - International Trade Fair  
on Environmental Protection

Mezinárodní veletrh ochrany životního 
prostředí

HKTDC Hong Kong International Wine & Spirits Fair Mezinárodní veletrh vína a destilátů

Cosmoprof Asia 2010 Kosmetický veletrh

MIPIM Asia - The World‘s property market in Asia Pacific Veletrh asijských realit

InfoComm Asia 2010 Veletrh AV systémů a technologií

The 18th Hong Kong  
International Jewelry Manufacturers‘ Show

Veletrh výrobců šperků

Prosinec
HKTDC World SME Expo Výstava malých a středních firem

HKTDC Inno Design Tech Expo Výstava designu

CineAsia 2010 Kinematografický  veletrh

61st Christmas Wedding Service & Banquet Expo 2010 Veletrh svatebních služeb

AgriPro Asia 2010 Veletrh zemědělských produktů

BookFest @ Hong Kong 2010 Knižní veletrh

8th HK Mega Showcase incorporating 3rd Electrical 
Appliances & Domestic Products Expo

Veletrh elektrických spotřebičů a produktů 
pro domácnost

8th Hong Kong Food Festival Potravinářský veletrh a festival

Leden
HKTDC Hong Kong International Licensing Show Veletrh licencí

HKTDC Hong Kong Toys & Games Fair Veletrh hraček a her

Hong Kong International Stationery Fair
Mezinárodní papírenský veletrh  
a veletrh kancelářských potřeb

HKTDC Hong Kong Baby Products Fair Veletrh potřeb a produktů pro dítě

HKTDC Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter Týden módy pro podzim/zimu

HKTDC World Boutique, Hong Kong Veletrh módy

Mnohé z výstav jsou pořádány společností 
Hong Kong Trade & Development Council 
(HKTDC) mající zastoupení ve více než 40 
zemích světa včetně ČR. HKTDC se po-
važuje za nejvýznamnějšího pořadatele 
výstav v Asii.
Výstaviště má dobré vlakové a autobuso-
vé spojení. Mezi areály AsiaWorld-Expo 
a HKTDC je zavedena autobusová linka 
zdarma. Cesta trvá asi hodinu.

Víte, že Vám JOuTrip může zprostředkovat 
příspěvky na návštěvu veletrhu až do výše 
770 USD? Informujte se u nás a šetřete své 
finanční prostředky!
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Šen-čen
Šen-čen se nachází přibližně 25 km severně od Hongkongu. 
Z původně rybářské vesnice se postupně z Šen-čenu vyvinulo 
průmyslové a obchodní město, které je v dnešní době považo-
váno za jedno z nejrychleji se rozvíjejících oblastí světa. Sídlí 
zde důležité finanční instituce včetně burzy. V Šen-čenu se 
nachází dvě významné průmyslové zóny — Shenzhen Hi-Tech 
Industrial Park a Shenzhen Software Park.
Šen-čen leží na důležitém dopravním uzlu. 35 km od města leží 
letiště, které spojuje region především s ostatními částmi Číny. 
Možné je také využít vlakové a lodní spojení.

Výstavní areál Shenzhen Convention & Exhibition 
Center 

Šen-čenské výstaviště situované ve středu 
města zaujímá plochu 220 000 m2 a tvoří 
ho devět výstavních sálů. Je tak jednou 
z největších budov ve městě. Výstavní bu-
dovu tvoří šest pater, která jsou rozdělena 
podle své funkce. Například páté patro 
slouží pro účely konferencí, první patro 
naopak výstavám. 
Výstaviště je dobře dostupné vlakem a au-
tobusem. K areálu zajíždí hned několik 
linek autobusu. Asi 150 metrů od výstaviště 
se nachází zastávka metra (linka 1 a 4). 
Letiště je vzdálené asi 30 minut.

Listopad

The 25th World Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle 
Symposium & Exposition EVS 25

Světová výstava a symposium bateriových, 
hybridních a palivových článků pro dopravní 
prostředky

China (Shenzhen)International Optical Products Fair & New 
Products Release Conference

Mezinárodní veletrh a konference optických 
produktů a novinek

The 12th China Hi-Tech Fair Veletrh Hi-tech produktů

Prosinec
International Printed Circuit & Electronics Assembly Fair Veletrh plošných obvodů a elektromontáží

The 12th China Int’l Real Estate & Archi-tech Fair Mezinárodní veletrh realit a architektury

Navštivte čínské a hongkongské 
veletrhy se společností JOuTrip.

www.joutrip.com/trade-shows
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Pane Kleme, čím se Vaše agentura zabývá a v čem 
jste jiní? Na trhu je tolik agentur,že se můžou stí-
rat rozdíly.
Máme nadšení a vášeň pro Mauricius, kterou bychom 
chtěli předat. Jsme jiní v tom, že se specializujeme 
na jediný ostrov a především na potřeby klienta. 
Chceme Vás poznat abychom mohli řící TOTO musíte 
zažít. Z vlastní zkušenosti víme, že je z čeho vybírat. 
Nám jednoznačně učaroval hloubkový rybolov me-
čounů na volném oceánu.

Proč jste si vybrali právě Mauricius?
Impulzem byla kniha Stařec a moře od Ernesta Hemi-
mingwaye, kterého jsem četl jako malý kluk. Na Zemi 
je jen pár míst, kde se dá takové dobrodružství zažít 
a právě Mauricius je jedním z nich. Na ostrov v Indic-
kém oceánu se jezdí hlavně kvůli plážím s bílým pís-
kem, korálovému útesu  a tyrkysovým vodám okolo 
celého ostrova. Je to úplný kýč jako z pohlednic. Ten 
kontrast barev a čistoty je jako z pravého Ráje.

Můžu jet lovit mečouny a zároveň vzít celou ro-
dinu? Nebudou se tam nudit?
Nudit se tam můžete naprosto cíleně, byly dny, kdy 
nás na pláži u hotelu bylo jen 6, slovy šest - neuvěři-
telná regenerace všech smyslů.  Na Mauriciu můžete 
vše, hrát golf, navštívit krásnou tropickou přírodu, 
botanické zahrady, muzea, brusírnu diamantů, ak-
tivnější mohou surfovat, šnorchlovat, potápět se. 
S dětmi výlety lodí, katamaránem, pozorovat delfíny 
atd. Tyto aktivity se dají kombinovat tak, aby si je 
užila celá rodina.

Můžete nám popsat jak takový lov vypadá?
Při rybolovu u pobřeží Mauricia můžete ulovit ba-
rakudy, tuňáky, dorada, žraloky, ale Top v žebříčku 
úlovků je mečoun. Mečoun - Marlin je nejrychlejší 
ryba na planetě. Dokáže plavat stejnou rychlostí, ja-
kou běhá Gepard. Při jeho zdolávání nejsou výjimkou 
šestimetrové skoky nad hladinu a boj trvající nezřídka 
několik hodin. Lov mečounů je záležitost pro opravdo-
vé muže. Žádné výmluvy, žádné kompromisy. Jenom 
hrubá fyzická síla, pot, dřina, adrenalin a neskutečný 
pocit po vítězném boji. Tahal jsem 170ti kilového me-
čouna několik desítek dlouhých minut, rozpraskané 
ruce jsem měl několik týdnů...Marlin svůj boj vyhrál.. 
utrhl se..pro tentokrát..

Platí stále, že Mauricius je pro běžného čecha 
nedostupný?
To dávno neplatí. I my se považujeme za běžné čechy, 
snad jen s jedinou vyjímkou. Velmi rádi cestujeme 
a není to pro nás jen záležitost dovolené, ale životní-
ho stylu. Máme za to, že co prožijeme to nám nikdo 
nevezme. Poznat a zažít exotický Mauricius s námi 
vyjde finančně stejně jako v běžných, pro evropana 
dostupných destinacích.

Kde je možno dostat více informací?
Bližší informace můžete najít na našich webových 
stránkách www.lapiroga.cz  Rádi Vás budeme in-
formovat telefonicky nebo písemně, ale podrobné 
informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání 
v naší kanceláři.

Zahoď sako,  
ulov mečouna

Milan Klem
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B.I.B.S., a.s., Lidická 81, 602 00 Brno, Česká republika, Tel.: +420 545 212 550 
E-mail: marketing@bibs.cz, www.bibs.cz 

Magisterské programy
  Právnické 
  –  LLM Obchodní právo v kontextu

práva EU 
  Právnicko-ekonomické

–   Právo a ekonomika MSc
  Ekonomické

–  Ekonomika a management MSc

Bakalářské programy
 Právnicko-ekonomické
  –  Právo a ekonomika BA (Hons)
 Ekonomické 
  –  Ekonomika a management

– Bc.
– BA (Hons) 
 Double degree Bc. + BA (Hons)

poskytovatel komplexního vysokoškolského vzdělání | výuka Bratislava, Brno, 
Ostrava, Praha | téměř 3 000 studentů | jednička v programu MBA | 
vynikající lektorský a konzultantský tým – 150 specialistů | mezinárodní 
akreditace – partnerská Nottingham Trent University (UK) | vzdělání 
v češtině/slovenštině | kombinovaná forma výuky 
(víkend 1x za měsíc)

www.bibs.cz

ZAŘAĎTE
VYŠŠÍ RYCHLOST VE VAŠÍ KARIÉŘE

NOVINKA
–  International Doctorate PhD in Business and Administration pro podnikatele a manažery*

* v anglickém jazyce

STUDIJNÍ PROGRAMY
Manažerský program –  MBA Senior Executive
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A mnohé další zajímavosti ze světa byznysu a cestování…

Představení unikátního projektu 
pro online rezervaci hotelů 
www.joutrip.com
Společnost JOuTrip představí 
jedinečný a revoluční internetový 
portál pro online rezervaci hotelů 
po celém světě.

109th China Import and Export 
Fair
Největší a nejnavštěvovanější vý-
stavy spotřebního zboží v Číně.

Město Kuang-čou
Čínské velkoměsto a dějiště 
největších čínských veletrhů 
a výstav.

JOuTrip doporučuje
Výběr kvalitních hotelů v České 
republice.

Mission Hills Golf Resort & Spa – 
ráj pro golfisty
Proslulé největší golfové hřiště 
na světě s 12 golfovými hřišti 
a 216 jamkami.

Přehled veletrhů na jaro 2011
Přehled těch nejdůležitějších vele-
trhů v Číně, Hongkongu a Dubaji.
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emirates.com/cz

Více než 400 mezinárodních ocenění a 100 destinací. Další informace získáte u své cestovní kanceláře nebo u společnosti Emirates na emirates.com/cz nebo na telefonním čísle 239 016 320.
Cena je platná pro odlety z Prahy a zahrnuje veškeré daně a letištní poplatky. Tarif podléhá zvláštním podmínkám.

Nejvyšší budova na sveetee, krytý lyzarrský

areál, bezkonkurenccní nakupování a úzasné

kulinárrské zázitky – to vše na vás cceká 

v Dubaji. Vaše pohádková cesta za teemito

zázraky zaccíná jiz na palubee Emirates.

Prímé lety z Prahy
do Dubaje.

Objevte Dubaj a dalších 100 destinací. Fly Emirates. Keep discovering.
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