Na zahraničních trzích
se vyznáme

ENVIRONMENT AND ENERGY 2015
10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií
Místo konání: Riga, Lotyšsko
Datum konání: 15. – 18. října 2015
Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní
a odpadové hospodářství, čistírny odpadních vod, ochrana životního
prostředí, měřicí a řídící systémy, environmentální služby
Ve dnech 15. – 18. října 2015 se v areálu rižského výstaviště BT1 na Kipsale uskuteční
Mezinárodní veletrh „Environment and Energy 2015“, největší prezentace svého druhu
v pobaltském regionu. Jubilejní, v pořadí 10. ročník a jeho doprovodné akce se zaměří
na témata spojená s efektivní a ekologickou výrobou elektřiny a tepla, vodním
a odpadovým hospodářstvím a s široce pojatou ochranou životního prostředí. Vzhledem
k značnému zájmu českých firem působících v těchto oborech připravuje Zahraniční
kancelář CzechTrade v Pobaltí společnou prezentaci za účelem nalezení nových
odbytových možností pro hotové výrobky, komponenty a technologická řešení v oboru
energetiky a ekologie.
Web
http://www.bt1.lv
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Místo konání: Riga, Lotyšsko
Datum konání: 15. – 18. října 2015

ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh podporuje následující produktové kategorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obnovitelné zdroje energie, technologie
Efektivní výroba elektřiny a tepla
Dodávky tepla, plynu, topné přístroje a zařízení
Větrací a chladicí systémy
Vodní a kalové hospodářství
Čerpadla, filtry, potrubí apod.
Odpadové hospodářství, čističky odpadních vod
Ochrana životního prostředí
Ekologické inženýrství a stavitelství
Měřicí a řidící systémy aj.

Veletrh se koná každoročně v Rize a je určen zejména odborné veřejnosti: zástupcům firem, obchodníkům,
nákupčím a expertům, žákům a studentům profesních škol. České firmy působící v těchto oborech se
veletrhu E & E zúčastnily v letech 2011, 2012 a 2013 v rámci SVV.

Pár čísel o minulém ročníku „E & E 2014“
V pořadí 9. ročníku, pořádaného ve dnech 16. až 19. října 2014, se zúčastnilo 111 firem z 12 zemí, z toho
89 byly podniky lotyšské. Expozice prakticky zaplnily obě výstavní haly a prezentace se konaly také
v otevřeném venkovním prostoru. Veletrh navštívilo 24 000 osob, z toho zhruba dvě třetiny odborníků.
Seznam účastníků loňského ročníku najdete zde http://buvlaukums.lv/lv/events/event/78/
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CÍL PREZENTACE
•
•
•
•

Podpora vývozu českých dodavatelů do Pobaltí i dalších zemí v regionu
Optimalizace nákladů spojených s prezentací českých firem na výstavě
Shromažďování poptávek a navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery
Ověření prvotní reakce a zájmu trhu v pobaltských zemích

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
1. Katalogová prezentace na veletrhu
–
–

–

Zaslání pozvánky na veletrh společně s profilem Vaší společnosti baltským firmám, které odpovídají
profilu Vámi hledaného obchodního partnera (před veletrhem)
Prezentace Vaší společnosti na stánku prostřednictvím pracovníků CzechTrade, kteří budou po celou dobu
konání veletrhu v přímém kontaktu s návštěvníky stánku – potenciálními zahraničními partnery, budou
jim předávat informace o Vaší společnosti, Vaše propagační materiály a zajišťovat individuální sběr
kontaktů a informací
Po skončení veletrhu předání individuální závěrečné zprávy s kontakty na zájemce o spolupráci
(plus informace o jednání) a dále seznam pozvaných firem s jejich kontaktními údaji

Cena služby: 15 000 Kč + DPH

2. Osobní účast na veletrhu s katalogovou prezentací
–
–
–
–
–

V porovnání se službou 1. tato forma prezentace zahrnuje navíc:
Osobní účast maximálně 2 zástupců Vaší společnosti na stánku po celou dobu konání veletrhu
za účelem osobní prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery
Zázemí pro jednání, stůl se židlemi, prostor pro propagační materiály, plakáty, vzorky
Umístění jména firmy v katalogu plus na límci stánku
Vyhledání a obeslání potenciálních partnerů a návštěvníků před akcí
Cca 20 volných elektronických vstupenek na každého vystavovatele

Cena služby: 25 000 Kč + DPH

CzechTrade připraví a vyřídí všechny potřebné záležitosti a formality spojené s organizací akce –
podmínkou zařazení do katalogu vystavovatelů je včasné přihlášení firmy u CzechTrade.
Plocha se společným stánkem CzechTrade obsahuje základní vybavení (pultík, stoly, židle, připojení wifi),
společnou lednici, osvětlení, rozvaděče apod., v ceně jsou dále: umístění v elektronickém katalogu,
elektronické vstupenky, příprava loga a malého společného katalogu
Případné větší exponáty či zájem vystavovat na venkovní ploše nutno nahlásit co nejdřív.

PODMÍNKY ÚČASTI
Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky (viz níže)
Uhrazení účastnického poplatku CzechTrade (po obdržení přihlášky vám bude obratem zaslána
zálohová faktura)
Včasné doručení materiálů (katalogů, grafiky, exponátů, atp.)

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Petra Haramula v centrále CzechTrade nebo přímo Zahraniční
kancelář v Rize, rádi s Vámi vše prodiskutujeme.

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Petr Haramul
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 596
Mobil: 601 361 824
e-mail: petr.haramul@czechtrade.cz

Mgr. Marta Stolařová
MPO/CzechTrade Pobaltí
Elizabetes 13, LV-1010 Riga
Tel: +371 675 083 71
Mobil: +371 266 281 56
E-mail: marta.stolarova@czechtrade.cz
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Místo konání: Riga, Lotyšsko
Datum konání: 15. - 18. října 2015
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, číslo popisné
Město
PSČ
Kontaktní osoba/funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Internetová stránka
Hlavní činnost firmy
Výrobky/služby k nabídnutí

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast na veletrhu .................................................................................. 25 000,- Kč + DPH
Katalogová prezentace...................................................................................... 15 000,- Kč + DPH

Místo, datum .............................................................. Podpis ……………………………………………………………

Přihlášky prosím zasílejte elektronicky i originál poštou!
Kontakty pro zasílání přihlášek:
Petr Haramul
CzechTrade Praha
Dittrichova 21
128 01 Praha 2

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek, které jsou
dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu obchodu na adrese výše a elektronicky na:
http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne_obchodni__podminky_2015.pdf

