Na zahraničních trzích
se vyznáme

19 T H I RAN HEALT H I NT. EX H IB ITIO N
Mezinárodní veletrh se zaměřením na zdravotnictví
Místo konání: Tehran Permanent Fairground, Tehran, Iran
Datum konání: 15.-18. května 2016
Obor: zdravotnictví

Mezinárodní Íránský veletrh zaměřený na zdravotnictví, včetně zdravotních pomůcek,
vybavení a služby Iran Health International Exhibition se bude konat již po devatenácté
od 15. do 18. května 2016. Irán představuje skvělý potenciál pro obchodní aktivity
českých firem a jeho zdravotnický sektor představuje jeden z nevětších potenciálů pro
uplatnění novinek jak ze světa vybavení, tak i zdravotnických postupů. V dnešní době
Irán prahne po implementaci nových postupů a zařízení napříč všemi sektorovými
odvětvími
CzechTrade ve spolupráci se ZÚ Teherán připravují prezentaci českých firem za účelem
nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
www.iranhealthexhibition.org
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU
IRAN HEALTH EXHIBITION je prvotřídní platforma pro vstup na Iránský trh a prezentaci novinek z oblasti
zdravotnictví a lékařství. Na veletrhu jsou představovány nové trendy – materiály počínaje a službami
spojenými s tímto sektorem konče. Veletrh pokrývá veškeré potřeby firem z oblasti výroby léčiv,
přístrojů, i dodavatelů služeb. Dále veletrh oslovuje zájemce i z oblasti technologií pro vybavení
nemocnic, jako např. spalovny nebezpečných odpadů, apod.
Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti: zástupcům firem, obchodníkům, nákupčím a odborníkům.

Více informací na:
www.iranhealthexhibition.org

Veletrh podporuje následující produktové kategorie:
ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnické vybavení a pomůcky

Zubařské vybavení a pomůcky

Farmaceutické produkty a přístroje

Laboratorní vybavení a služby

Služby zdravotní péče

Stavební technologie pro zdravotnictví

Zdravotní turistika

Nemocniční vybavení a pomůcky

Výživové doplňky, vitamíny a bylinná
léčiva

Alternativní terapie

Elektronické zdravotnictví a IT řešení

Inovace a nové technologie

CÍL PREZENTACE
Podpora českých firem v oblasti zdravotnictví, vybavení a služeb.
Nabídka prezentace těm českým firmám, které samostatnou
expozici neplánují. Optimalizace nákladů spojených s prezentací
výrobků/služeb českých firem na výstavě. Sběr poptávek a
navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery.
Ověření reakce a zájmu Iránského trhu.
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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 VE SPOLEČNÉ EXPOZICI












Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře a v propagačním leafletu, který pro
akci připravíme
Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové
skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o setkání s Vaší firmou v průběhu výstavy
Prostor pro vystavení modelů/vzorků
Stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy
Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku
2 ks vystavovatelských průkazů na firmu
Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade
Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi
obchodními partnery
Základní občerstvení
Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku
k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních
návazných kroků

Cena služby: min. plocha 6m2 .................................................................. 63 000,- Kč / firma (bez DPH)

KATALOGOVÁ PREZENTACE





Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se
záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci
Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade na stánku – formou katalogů/
prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech
Zaslání materiálů z veletrhu s doporučením konkrétních kroků pro klienta, včetně uvedení všech
získaných relevantních kontaktů na zájemce o spolupráci a produkty
Vypracování Závěrečné zprávy

Cena služby: ............................................................................................ 15 000,- Kč / firma (bez DPH)

POŽADOVANÉ MATERIÁLY KE KATALOGOVÉ PREZENTACI:




Průvodní dopis (max. 1 strana A4, ve anglickém jazyce) s uvedením: stručného profilu
společnosti, předností prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci), dosažených
úspěchů, tj. přehledu domácích i případně zahraničních referencí.
Profil vašeho ideálního odběratele/partnera (česky).
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Informace ohledně dosavadních zkušeností s místním trhem, přehled případných stálých či
bývalých partnerů, eventuálně uvedení důvodů minulých neúspěšných pokusů o proniknutí na
místní trh.
Katalogy a prospekty výrobků (v anglickém jazyce) cca 30 - 40 ks.
Plakáty nebo banner na stánek.
Případné další propagační materiály - prezentační CD, kopie atestů, certifikátů nebo ocenění.

PODMÍNKY ÚČASTI




Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky.
Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky Vám bude obratem zaslána zálohová
faktura).
Včasné doručení požadovaných materiálů.

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte e-mailem a v originále doporučeně poštou na
níže uvedenou adresu nejpozději do 31. prosince 2015!
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Adrianu Dohnalovou či Filipa Tůmu z CzechTrade.
Rádi s vámi danou záležitost prodiskutujeme:

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Adriana Dohnalová
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 544
fax: 224 907 503
mobil: 724 966 504
E-mail: adriana.dohnalova@czechtrade.cz

Filip Tůma
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 530
fax: 224 907 503
mobil: 724 950 711
E-mail: filip.tuma@czechtrade.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, číslo popisné
Město, PSČ
Kontaktní osoba/funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Internetová stránka
Hlavní činnost firmy
Roční obrat 2012
Podíl exportu na obratu
2012
Výrobky/služby
k nabídnutí

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast na veletrhu ................................................................................. 63 000,- Kč + DPH
Katalogová prezentace .................................................................................... 15 000,- Kč + DPH

Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně poštou na adresu níže:
Místo, datum .............................................................. Podpis .....................................................................

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Adriana Dohnalová
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 544
fax: 224 907 503
mobil: 724 966 504
E-mail: adriana.dohnalova@czechtrade.cz

Filip Tůma
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 530
fax: 224 907 503
mobil: 724 950 711
E-mail: filip.tuma@czechtrade.cz

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

