Na zahraničních trzích
se vyznáme

B A U EN & EN ER GI E WI EN 2016
Veletrh BAUEN & ENERGIE je největším a nejúspěšnějším rakouským
veletrhem v oboru stavebnictví a energetiky.
Místo konání: Vídeň - Rakousko
Datum konání: 28.01.-31.01.2016
Obor: Stavebnictví, energetika
Navštivte s námi veletrh BAUEN & ENERGIE, který je každoročně největším setkáním
pro odborníky v oblasti stavebnictví a energetiky v Rakousku.
Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni připravuje prezentaci českých firem za účelem
nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
www.bauen-energie.at
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PROČ JSME VYBRALI PRÁVĚ BAUEN & ENERGIE
Veletrh pro stavebnictví, renovace, financování a úspory energie Bauen & Energie je zaměřen především
na inovace pro ochranu životního prostředí a klimatu. Rakousko je špičkou v mnoha technologiích, které
se zaměřují na potřebu chránit životní prostředí a které napomáhají k energetické udržitelnosti. „Zelené
technologie”, jako jsou např. kontrola emisí, technika energetických úspor nebo odpadové hospodářství,
hrají v rakouském hospodářství důležitou roli.
Klíčovou pozici v rakouském průmyslu techniky životního prostředí zaujímá výroba tepla pomocí solární
energie. Export solárních kolektorů roste od r. 2002 průměrně o 37 % ročně. Celkový obrat techniky
životního prostředí pak v Rakousku činí cca 6 mld. EUR. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v
Rakousku činí téměř 80%, z čehož největší podíl zaujímá vodní energie.

V minulém roce na tomto veletrhu vystavovalo kolem 550 vystavovatelů a návštěvnost této akce
přesahovala hranici 44 000 návštěvníků.

ZAMĚŘENÍ VELETRHU
BAUEN & ENERGIE / STAVEBNICTVÍ & ENERGIE – rodinné domy, balkóny a ploty, zahrady, stavební
materiál, střechy a střešní systémy, dřevěné konstrukce, renovace a rekonstrukce, truhlářské práce,
kamenické práce, interiér, okna a dveře, zimní zahrady, bazény a wellness, montážní technologie,
obnovitelné zdroje energie, topení, klimatizace, bezpečnostní technologie, elektro

CÍL PREZENTACE
•
•
•

Představit české firmy jako kvalitní dodavatele v oblasti stavebního průmyslu
Prezentovat nabídku zúčastněných českých firem a asistovat jim při navázání kontaktů se
zahraničními partnery
získání konkrétních poptávek a kontaktů na rakouské/zahraniční nákupčí, koncové zákazníky
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou
kapacitou, na kterém Vaší firmu rádi uvítáme.
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:

OSOBNÍ ÚČAST
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvoříme stručný informační profil Vaší firmy v němčině na základě Vámi dodaných materiálů
Zveřejníme Vaše logo (nebo název firmy) na webových stránkách naší kanceláře ve Vídni a
propagačním leafletu, který pro akci připravíme
Naše kancelář vytvoří na základě Vámi dodané specifikace cílové skupiny databázi
potencionálních obchodních partnerů (z různých databázových zdrojů), u kterých telefonicky
zjistíme odpovědnou kontaktní osobu a následně je přímo oslovíme s Vaší nabídkou a pozvánkou
na veletrh, zašleme bližší informace o Vaší firmě a zjistíme telefonicky zpětnou vazbu. V případě
projeveného zájmu o spolupráci kancelář CzechTrade ve Vídni pomůže s organizací schůzek na
veletrhu.
Zařazení do katalogu vystavovatelů - podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade
Osobní asistence během veletrhu a v případě potřeby aktivní účast pracovníků kanceláře
CzechTrade Vídeň při jednáních s Vašimi obchodními partnery
2x jednací stůl se 4 židlemi, stojan na katalogy
Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně vybavené kuchyňky
Základní občerstvení
Prostor pro vystavení vzorků produkce
4 ks vystavovatelských průkazů na firmu
Logistická pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu

Cena služby se odvíjí od počtu požadovaných metrů plochy.
Konkrétní nezávaznou cenovou nabídku vystavíme na poptání.

PODMÍNKY ÚČASTI
•
•
•

Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky
Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura)
Včasné doručení podkladových a prezentačních materiálů:
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Elektronicky nejpozději do 10. 12. 2015 na adresu: vienna@czechtrade.cz

•
•

profil společnosti nejlépe v NJ (včetně popisu výrobků a výrobních možností, vlastněných
certifikátů, domácích i zahraničních referencí) - formulář k vyplnění bude účastníkům zaslán
profil Vašeho potenciálního odběratele

Poštou nejpozději do 10. 1. 2016 na adresu:

Botschaft der Tschechischen Republik in Wien
Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni
Penzinger Straße 11-13
A – 1140 Wien
Österreich
•
•

katalogy a prospekty výrobků v počtu 50 kusů (v německém jazyce nebo v anglickém jazyce)
eventuální vzorek výrobků (jen po dohodě s CzechTrade)

Přihlášku prosím zašlete e-mailem na adresu vienna@czechtrade.cz nejpozději
do 1. 12. 2015.

Kontakty pro zasílání dotazů spojených s touto akcí:
Mgr. Vladimír Degťar
Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni
Botschaft der Tschechischen Republik in Wien
Penzinger Straße 11-13
1140 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 240 27 390
Mobil: +43 664 412 38 82
E-mail: vienna@czechtrade.cz

