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Vážení členové a přátelé CBC,Vážení členové a přátelé, 

    Dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na patnácté zasedání CBC Dubai, které je připraveno na 
25.9.2018 v 19:00  v prostorách Sheraton JBR. 

     Tato společenská akce se uskuteční u přílezitosti návštěvy delegace předsedy Poslanecké sněmovny 
do UAE, za účasti podnikatelské mise, jakož i představitelů ZÚ Abu Dhabi, zástupců vybraných rezor-
tů, GK českého pavilonu na EXPO 2020 a agentury CzechTrade. 

     V přiložené pozvánce a programu celého večera se seznámíte s mnoha novými informacemi, spoje-
nými s činností CBC i jeho plánů do budoucna. 

     Věřím, že v rámci navazujícího společenského večera najdeme mnoho příležitostí  
pro výměnu názorů a informací, které obohatí naší další činnost. Těším se setkání 

      Pozvánku s podrobným programem naleznete v příloze tohoto e-mailu . 
Svoji účast prosím potvrďte do 15.9. 2018  na  events@cbcdubai.cz. 
  

       Těšíme se na setkání ! 
  
Dr. Pavel Foubik 
President Czech Business Council in Dubai and Northern Emirates 

 1



Mobile: +971 557 61 4127 
E-mail: info@cbcdubai.cz 

www.cbcdubai.cz 
www.facebook.com/ CzechBusinessClubDubai

 

Dear members and friends of CBC,  

     

      Let me cordially invite you to the fifteenth meeting of CBC Dubai, which is going to be held on 
September 25, 2018 at 7 pm at Sheraton JBR. 

     This event will take place during a visit of delegation of the Chamber of Deputies to the UAE, with 
the participation of the business mission, as well as representatives of the Abu Dhabi Embassy, repre-
sentatives of selected ministries, GK Czech pavilion at EXPO 2020 and CzechTrade Agency. 

     In the enclosed invitation and program of the evening, you will get acquainted with latest informa-
tion related to CBC's activities and future plans. 

     I believe that during this event there will be many opportunities to exchange views and information 
that will enrich our next activities. I'm looking forward to the meeting 

      An invitation to a detailed program can be found in the attachment of this email. 
Please confirm your participation by 15.9. 2018 at events@cbcdubai.cz. 
  

       We look forward to meeting all of you! 

  
Dr. Pavel Foubik 
President of the Czech Business Council in Dubai and Northern Emirates
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