Na zahraničních trzích
se vyznáme

BAU 2017
Mezinárodní veletrh architektury, stavebních
materiálů a systémů
Místo konání: Výstaviště Mnichov, Německo
Datum konání: 16. - 21. ledna 2017
Obor: stavebnictví
Veletrh BAU je mezinárodně nejvýznamnější akcí oboru stavebnictví. Jedná se o světově
prvotřídní platformu pro prezentaci nejnovějších stavebních materiálů a systémů. Veletrh pokrývá
veškeré potřeby oboru stavebnictví, od architektury, přes vybavení a potřeb pro stavbu, až po
stavební materiály, stavební IT a software a služby. Veletrhu se účastní všechny vedoucí světové
firmy ze stavebního průmyslu.
CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností
pro české exportéry.
www.bau-muenchen.com
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh podporuje mimo jiné následující produktové kategorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obklady, dlaždice, keramika,
Cement, suchá vnitřní výstavba, beton,
přírodní/ umělý kámen,
Fasády, lešení, konstrukce, brány, schodiště,
Koupelna, sanita, sauna
Stavební profily a kování, upevňovací technika,
Podlahová krytina a střešní krytina, komíny,
Těsnící a izolační materiály,
Omítky, barvy a laky,
Okna, dveře, sklo,
Stavby budov, silnic, hřišť, sportovišť, stavby
na klíč, dřevostavba.

CzechTrade plánuje expozici v hale zaměřené na:
Přírodní/umělý kámen (Naturstein/Kunststein)
• přírodní kámen • umělý kámen • fasádní systémy • podlahy

Dlaždice/Keramika (Fliesen/Keramik)
• dlaždice/skleněné dlaždice • keramika • sanitární technika a zařízení • fasády • příslušenství

Veletrh se koná v Mnichově 1x za 2 roky! Plocha veletrhu je momentálně zcela vyprodaná!
Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti například zástupcům firem, obchodníkům a nákupčím.
Posledního ročníku veletrhu BAU se v roce 2015 zúčastnilo celkem 2015 vystavovatelů ze 42 zemí celého
světa a 251 200 odborných návštěvníků ze 155 zemí světa. Firmy měly k dispozici výstavní plochu o
rozloze 183 000 m2. Z České republiky se na veletrhu BAU 2015 prezentovalo 18 českých firem. Veletrh
navštěvují světově významní architekti, jako je např. Daniel Libeskind nebo Alfredo Brillembourg.
Veletrh je globální akcí, minulý ročník zaznamenal zvýšený počet návštěvníků z Turecka, Číny, Jižní
Koreje, SAE a Saudské Arábie.
Více informací na: www.bau-muenchen.com
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CÍL PREZENTACE
Podpora českého exportu v oblasti stavebnictví, umožnění prezentace těm českým firmám, které
samostatnou expozici neplánují. Prostřednictvím doprovodných služeb CzechTrade zvýšit šance na
úspěšný vývoz klienta. Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na
výstavě, akvizice poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery a ověření reakce
a zájmu trhu nejen v Německu.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou
kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme.
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:

OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a propagačním
leafletu, který pro akci připravíme,
mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové
skupiny se záměrem podchytit zájem německých firem o setkání s Vaší firmou v průběhu
výstavy,
prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce,
zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody a elektřiny,
stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy,
umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku,
1-2 ks vystavovatelských průkazů na firmu,
osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi
obchodními partnery,
základní občerstvení,
každodenní úklid stánku,
pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu,
přehled kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně
informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
Osobní účast na veletrhu malá (cca. 6 m2 + společné zázemí)

89 000,- Kč + DPH

Osobní účast na veletrhu střední (cca. 9 m2 + společné zázemí) 119 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu velká (cca. 12 m2 + společné zázemí) 139 000,- Kč + DPH
Cena za zápis do katalogu vystavovatelů v rámci mediálního paušálu je 425,- EUR (platba individuálně)

Přihlášky prosím zasílejte do 13. listopadu 2015
V případě zájmu o prezentaci na větší ploše Vám připravíme individuální nabídku.
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Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Vladislava Polácha z CzechTrade, nebo přímo naši
kancelář v Düsseldorfu, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme:

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Vladislav Polách
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Tel: + 420 224 907 573
Mob: +420 725 978 883
E-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz

Adam Jareš
CzechTrade Düsseldorf
Martin-Luther-Platz 28
40212 Düsseldorf
Tel: +49 211 598 25 684
E-mail: duesseldorf@czechtrade.cz

