TISKOVÁ ZPRÁVA
Czech Business Council navštívil světovou výstavu
EXPO 2015 v Miláně
Dubaj, SAE 22. října 2015 – Členové představenstva Czech Business
Councilu (CBC) byli Dubajskou obchodní komorou (Dubai Chamber of
Commerce and Industry) pozváni k účasti na obchodní misi na EXPO 2015
v italském Miláně.
Několik dní před ukončením světové výstavy EXPO 2015 v italském Miláně
uspořádala Dubajská obchodní komora obchodní misi na tuto celosvětově
významnou akci. Jejím cílem bylo mimo jiné sdílení informací o organizaci a
přípravách na světovou výstavu, jelikož právě Dubaj bude hostit EXPO v roce
2020. Obchodní misi vedli předseda správní rady Dubai Chamber J.E. Majid
Saif Al Ghurair a president a CEO J. E. Hamad Buamim. Mezi členy více než
šedesátičlenné delegace byli rovněž dva zástupci CBC - prezident JUDr. Pavel
Foubík a viceprezident Ing. Ondřej Soška.
Ústředním tématem světové výstavy EXPO v Miláně byla otázka, jak zajistit
všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a
pitné vody. Výstavy se účastnilo více než 140 zemí a navštívilo ji více než
20 milionů lidí z celého světa. Pro jednotlivé země se jedná o unikátní
příležitost k prezentaci nejen své kultury, historie a památek, ale i vědy,
výzkumu a technologií.
Obchodní mise Dubajské obchodní komory do Milána byla vůbec největší,
jakou Komora ve své historii zorganizovala. Účastníci měli možnost navštívit
řadu národních pavilonů, zejména pavilonu Spojených arabských emirátů,
Evropské unie, Velké Británie, USA, Holandska i České republiky a účastnit se
oslavy národního dne SAE. Ten se konal v úterý 20. října 2015, symbolicky
přesně pět let před zahájením příští světové výstavy EXPO v Dubaji.
Oslavy národního dne SAE se účastnili významní představitelé místní vlády,
včetně ministra ekonomiky J. E. Sultana bin Saeed Al Mansoori a ministryně
J. E. Reem Al Hashimy, která současně předsedá organizačnímu týmu EXPO
2020 v Dubaji. Ta ve svém projevu poděkovala organizátorům výstavy v Miláně
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a slíbila, že EXPO v roce 2020 v Dubaji bude fenomenálním zážitkem i proto,
že organizátoři plánují největší mezinárodní účast v historii světových výstav.
Czech Business Council pomohl zorganizovat návštěvu členů obchodní
delegace v pavilonu České republiky a audienci u generálního komisaře Mgr.
Jiřího F. Potužníka. Viceprezident CBC Ing. Ondřej Soška, který vedl delegaci
Komory do českého pavilonu, ocenil celý koncept i prezentované technologie:
”V historii světových výstav EXPO hrálo Československo vždy významnou roli a
je skvělé, že v tomto trendu pokračuje i samostatná Česká republika. Věříme,
že i na EXPO 2020 v Dubaji bude pavilon naší země patřit mezi to nejlepší, co
světová výstava nabídne.”

”Na úrovni výstavy v Miláně je zřejmé, že všechny účastníky budoucí světové
výstavy v Dubaji čeká spousta práce. Díky této návštěvě jsem si plně uvědomil,
že i přesto, že se 5 let může zdát jako dlouhá doba, pro kvalitní přípravu
odpovídající expozice na takto významnou globální akci začíná být nejvyšší
čas. EXPO 2020 bude bezpochyby grandiózní a každý stát, který chce v
budoucím globálním světě něco znamenat, bude na této výstavě přítomen.”,
doplnil prezident CBC JUDr. Pavel Foubík.
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