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První ročník dostihového dne Grand Prix de la Francophonie
Economique organizovaný v Praze-Velká Chuchle dne 30.května
2010
8 koňských dostihů pojmenovaných podle sponzorů a partnerů

Základní myšlenkou projektu je propagace členských zemí
Frankofonního společenství, rozvoj frankofonních vztahů a setkání
významných osobností z různých zemí Frankofonie

Naším cílem je poskytnout všem účastníkům možnost získat nové
obchodní kontakty a partnery a posílit současné vazby

Hosty setkání budou zástupci velvyslanectvích a obchodních komor
frankofonních zemí, zástupci ministerstev a vlády ČR, významných
českých i zahraničních společností (celkem na 250 hostů)

Navrhujeme partnerství všem velvyslanectvím členských zemí
frankofonie, komor či společností během dostihového dne: veškeré
VIP prostory dostihové tribuny budou k dispozici pro prezentaci všech
zúčastněných a sponzorů.


 Program (14h00 – 17h30)
1. dostih : Grand Prix de la République de Benin
Cenu předá zástupce konzulátu společně se
zástupcem auditorské společnosti Accor
2. dostih: Grand Prix de la République de Slovenie
Cenu předá zástupce velvyslanectví společně se
zástupcem společnosti NLB InterFinanz
3. dostih: Grand Prix de la République d‘Autriche
Cenu předá zástupce velvyslanectví společně se
zástupcem společnosti Kapsch
4. dostih: Grand Prix de la République Française
Cenu předá zástupce velvyslanectví společně se
zástupcem Komerční banky a společnosti Alstom
5. dostih: Grand Prix de la Francophonie Economique
Cenu předá zástupce generálního partnera
dostihového dne společnosti Český národní výbor
frankofonního ekonomického fóra a společnosti Auto
Hase
6. dostih: Grand Prix de la République du Canada
Cenu předá zástupce velvyslanectví společně se
zástupcem Kanadsko-české obchodní komory
7. dostih: Grand Prix du Royaume du Maroc
Cenu předá zástupce velvyslanectví společně se
zástupcem účetní společnosti ASC Accounting
8. dostih: Grand Prix de la Wallonie-Bruxelles
Cenu předá zástupce regionu společně se zástupcem
společnosti Temposervis CZ

