Praha se na dva dny stane srdcem
soukromého letectví
Praha, 25.března 2010/Necelý měsíc zbývá do slavnostního zahájení první
konference asociace CEPA (Central Europe Private Aviation/Středoevropské
privátní letectví), která přitahuje pozornost leteckých expertů z celého světa, ať už
se jedná o výrobce, provozovatele letadel, pojišťovny nebo poradenské firmy.
Během konference, která se bude konat 22. – 23.dubna 2010 v hotelu Mandarin Oriental Prague, se
setkají klíčoví hráči na poli soukromé letecké dopravy (business aviation) ve středoevropském regionu.
Na tiskové konferenci bude odtajněn dlouho připravovaný projekt, který obrátí pozornost na Českou
republiku a bude jí a hlavnímu městu Praze velkým přínosem.
Konferenci bude zahajovat předsedkyně asociace CEPA a ředitelka společnosti Grossmann Jet Service,
Dagmar Grossmann, která představí situaci soukromé letecké dopravy ve střední Evropě jako takovou,
pojedná o impulsech, které vedly k založení asociace CEPA a představí strategii asociace pro
následující rok.
Analýza leteckého trhu ve střední Evropě, očekávaný růst business aviation v regionu, obchodní
příležitosti, dopad nových bezpečnostních opatření na sektor soukromé letecké dopravy, náklady
majitelů a operátorů na provoz soukromých letadel (bizjetů), nedostatek středisek údržby v regionu,
helikoptéry v business aviation, růst ekonomiky ve středoevropském regionu za posledních 10 let,
financování bizjetů, přístup investorů a bank…to jsou jen některé z otázek, kterých se konference
dotkne.
Na konferenci se představí přední experti z letectví, např. Alexis Grabar, zakladatel společností Avolus
a AviaMediaTech Ltd., Dr. Daniel Lütolf ze společnosti SAC Swiss Aviation Consultants LLC a Cdr
Bud Slabbaert, specialista na rozvoj business aviation. Za společnost Embraer, výrobce bizjetů,
vystoupí Renner Lima a představí inovace ve sféře velmi lehkých proudových letadel na příkladové
studii letounu Phenom 300. Ze strany výrobce avioniky, firmy Honeywell Aerospace, se zúčastní Karel
Sovák, regionální obchodní manažer. Dále na konferenci vystoupí Vladimir Jovanovič, ředitel srbského
operátora soukromých letadel Prince Aviation, Pavel Mertlík, bývalý ministr financí ČR, Martin Kačůr
, generální ředitel letiště Vodochody, Michal Polakovič, zástupce slovenského operátora bizjetů,
společnosti Opera Jet, s.r.o, a další. Kompletní seznam mluvčích na konferenci je k dispozici na
stránkách http://www.miuevents.com/cepa-2010 .
Na organizace konference CEPA 2010 se spolupodílí britská firma, MIU Events Ltd., která je
ostříleným pořadatelem leteckých konferencí. Každým rokem pořádá akce v Indii, Anglii, na středním
Východě a letos poprvé i v České republice.
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