Na zahraničních trzích
se vyznáme

EXPOSEC 2016
Mezinárodní veletrh bezpečnosti v Brazílii.
Místo konání: Centro de Exposições Imigrantes, São Paulo, Brazílie
Datum konání: 10. - 12. 5. 2016
Obor: Bezpečnost
Rostoucí poptávka o veletrh Exposec je odrazem snahy o stále větší potírání
kriminality, nyní zejména v souvislosti s připravovanými LOH 2016, dále pak zvýšenými
nároky na osobní a rezidenční bezpečnost brazilského obyvatelstva.
Česká Republika má v tomto segmentu široké zastoupení a může brazilskému trhu
nabídnout inovační technologie, v Brazílii mnohdy ještě neznámé, za
konkurenceschopné ceny.
Zahraniční kancelář CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem
nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
www.exposec.tmp.br

ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Mezinárodní veletrh bezpečnosti Exposec bude v roce 2016 již ve svém 19. ročníku. Exposec je veletrh
zaměřený na odborné publikum z oblasti bezpečnosti – na veletrhu se setkávání nákupčí firem,
dodavatelé a výrobci.

Brazilský bezpečnostní trh
Brazilský trh s elektronickými bezpečnostními systémy generuje zhruba 200 tisíc přímých pracovních
míst a dalších 1,7 miliónů nepřímých. V roce 2014 vykázal tento sektor tržby v hodnotě 5,1 miliard BRL,
v roce 2015 se očekává 10% růst, tj. obrat až 5,6 miliardy BRL.

Ročník 2015
V posledním ročníku 2015 se veletrhu Exposec zúčastnilo 640 vystavovatelů, představujících více jak
1.000 značek.
Veletrh Exposec přilákal rekordních 37 tisíc návštěvníků, což bylo o 20% více, než původně
předpokládaný počet zájemců.
Exposec 2015 představil více jak 5.000 bezpečnostních zařízení, jako např. bezpečnostní kamery,
elektronické monitorovací a přístupové systémy, zařízení pro osobní bezpečnost a zabezpečení budov a
rezidencí.

Profil vystavovatelů a zastoupené obory






















Zbraně
Centrální monitorovací systémy
Perimetrické systémy
Uzavřené okruhy
Sejfy
Konzultační firmy
Kontrola přístupu
Nože a řezací prostředky
Detektory požáru
Zásahové jednotky
Bezpečnostní zámky
Průmyslová ochrana
Sektorová média
Bezpečnostní dveře
Radiokomunikace
Ochrana VIP osob
Elektronická bezpečnost
Bezpečnost v IT
Soukromá a osobní bezpečnost
Ochrana rezidencí
Agenti a služby
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Identifikační systémy
Transport peněz
Trénink a vzdělávání v oblasti ochrany a bezpečnosti
Uniformy
Ozbrojená a neprůstřelná vozidla
Bezpečnostní opatření

Profil návštěvníků:

























Manažer
Bezpečnostní agent
Analytik
Nákupčí
Konsultant
Koordinátor
Detektiv
Ředitel
Majitel
Distributor
Technik
Civilní obrana
Inspektor
Instalatér
Instruktor
Marketing
Monitoring
Profesor
Lidské zdroje
Representant
Ochranka
Supervisor
Technik
Technik dohlížející na bezpečnostní opatření

Pořadatelem je společnost:
GRUPO CIPA FIERA MILANO:
São Paulo – SP
Tel.: (11) 5585-4355
Bližší informace o veletrhu naleznete na: http://www.exposec.tmp.br
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CÍL PREZENTACE
Cílem akce pro české firmy je získání nových exportních příležitostí, navázání či rozvinutí kontaktů
s potenciálními obchodními partnery a dále nabytí aktuálních informací o brazilském sektoru
bezpečnosti pro další využití pro CzechTrade a české firmy, včetně sběru nových poptávek.
Díky doprovodným zacíleným akvizičním službám Zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie před veletrhem
navštěvují stánek CzechTrade na veletrzích v Brazílii potenciální brazilští obchodní partneři a obecně
zájemci o spolupráci s českými subdodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Veletrh Exposec se koná pravidelně každoročně. Přestože ročník 2016 je již takřka zcela obsazen,
podařilo se nám zajistit plochu pro stánek CZECHTRADE s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu
rádi uvítáme.

Naše nabídka spočívá v





Podpoře českého exportu v oborech dodávek bezpečnostních zařízení do oblasti Latinské Ameriky
Prezentaci těch českých firem, které samostatnou expozici neplánují
minimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavě
sběru poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery, eventuálně rozvinutí
vztahů se stávajícími brazilskými partnery

 ověření reakce a zájmu trhu v Brazílii
Konkrétně nabízíme následující služby
1. KATALOGOVÁ PREZENTACE






Vaše firma zašle na naši kancelář v São Paulu své prezentační materiály v PG (případně AJ) v předem
domluveném množství a termínu (upřesníme Vám přímo ve finální nabídce)
Vaše materiály budou během veletrhu selektivně rozdistribuovány vytipovaným zájemcům – potenciálním
partnerům nebo klientům (nikoli volně k rozebrání)
Zveřejníme Vaše logo (nebo název firmy) a informace o Vaší firmě na webových stránkách naší kanceláře a
v katalogu vystavovatelů na veletrhu
S případnými zájemci sjednáme obchodní jednání pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie
Výstupem této služby pro Vaši firmu po skončení veletrhu bude individuální závěrečná zpráva včetně
uvedení všech získaných, relevantních kontaktů na zájemce o konkrétní produkty a doplnění dostupných
základních informací o nich a doporučením konkrétních kroků pro klienta,

 Cena: CZK 30.000 + DPH
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2. KATALOGOVÁ PREZENTACE S OSOBNÍ ÚČASTÍ
Zahrnuje vše v bodě 1 a dále:






Osobní účast zástupce Vaší firmy na stánku za účelem osobní prezentace a vedení jednání s potenciálními
partnery
Asistence pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie při jednáních v rámci veletrhu (tlumočení)
Logistika (doporučení hotelu, další užitečné informace)
Zástupci Zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie budou svou osobní asistencí na stánku připraveni
přispět ke komplexnějšímu poznání místního podnikatelského prostředí
Výsledkem této služby pro Vaši firmu bude podrobnější prezentace Vaší společnosti (vytvořený profil
v portugalštině, osobní prezentace Vaším obchodníkem)

 Cena: CZK 50.000 + DPH
3. DOPLŇKOVÁ ASISTENCE K ÚČASTI NA VELETRHU
Doporučujeme objednat k variantě účasti 2
Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci před veletrhem a po něm. Zahrnují:
 Individuální vyhledání potenciálních partnerů v Brazílii z různých informačních zdrojů podle Vámi
zadaného profilu
 Kontaktování oborových asociací za účelem zjištění dalších důležitých informací
 Telefonické oslovení firem, zjištění relevantní kontaktní osoby, představení Vaší společnosti a produktů,
ověření zájmu o osobní jednání s pozváním na stánek
 Doplňkové vyhledání a oslovení partnerů, se kterými neproběhla jednání během akce
 Udržování kontaktů navázaných na akci (zaslání děkovného dopisu, upřesnění konkrétních požadavků a
projektů po skončení akce atp.)

 Cena služby: CZK 15.000 Kč + DPH
 uvedená cena platí pro vyhledání a oslovení cca. 30 firem, po dohodě lze rozsah služby
individuálně upravit
4. DOPLŇKOVÁ ASISTENCE NAD RÁMEC VELETRHU
Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci v době před, během i po veletrhu. A to:
 Cesty za klienty mimo São Paulo, doprovod a asistence pracovníka Zahraniční kanceláře CzechTrade
Brazílie
 Další služby dle domluvy se Zahraniční kanceláří CzechTrade Brazílie

Cena služby: dle dohody
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POŽADOVANÉ MATERIÁLY K DOPLŇKOVÉ ASISTENCI K ÚČASTI NA VELETRHU
EXPOSEC:
ELEKTRONICKY (e-mailem na sao.paulo@czechtrade.cz):
1.
2.
3.
4.
-

Stručný průvodní dopis
v PG, případně AJ – 1A4
Stručné představení Vaší společnosti, produktů, současných aktivit
Stručné představení Vašeho zájmu na brazilském trhu
Reference
v PG, případně AJ – 1A4
Příloha průvodního dopisu
2-3, pokud možno v Latinské Americe nebo US, případně jiné
Ceník
v PG, případně AJ + 1x v ČJ
V USD, nejlépe v paritě FOB
Podle charakteru Vašeho produktu a aktivit. Většina brazilských partnerů bude tuto informaci
vyžadovat
Profil vašeho potenciálního obchodního partnera v Brazílii
v ČJ, Výhradně pro potřebu Zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie při vyhledávání Vašich
brazilských potenciálních partnerů
Pokud možno co nejpodrobněji
Všechny zvažované varianty
Modely Vaší běžné spolupráce s jinými partnery v jiných teritoriích

ZASLAT DHL (EMS):
5.
-

Vaše propagační materiály
20 ks v PG, případně AJ + 1x v ČJ
Tištěné katalogy, katalogové listy, prospekty
Zaslat DHL (EMS) na:
Representação do Ministério da Indústria e Comércio da República Tcheca/ CzechTrade São Paulo
Rua Tabapuã, 100 - cj. 22, Itaim Bibi
CEP: 04533-000, São Paulo – SP - Brasil
Tel. / Fax: +55 11 3798 7227, +55 11 3798 7007

Přihlášky prosím zasílejte nejprve e-mailem, nejpozději do 29.2.2016.
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Michala Nedělku z CzechTrade nebo přímo kancelář v São
Paulu, rádi s Vámi danou záležitost probereme.

Kontakty pro dotazy spojené s touto akcí:
Michal Nedělka
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: 224 907 525
mob.: 725 037 986
e-mail: michal.nedelka@czechtrade.cz

Marek Zmrzlík
CzechTrade Sao Paulo
Rua Tabapua, 100, Cj 22, Itaim Bibi, 04533-000, São Paulo SP, Brasil
tel.: +55 11 3798-7007
mob.: +55 11 9333-0777
fax: +55 11 3798-7227
e-mail: marek.zmrzlik@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
Výrobky/služby k nabídnutí
pro brazilský trh

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Katalogová prezentace .....................................................................................................30.000,- + DPH
Katalogová prezentace s osobní účastí .............................................................................50.000,- + DPH
Doplňková asistence k účasti na veletrhu .........................................................................15.000,- + DPH
Doplňková asistence nad rámec veletrhu ..................................................................... dle dohody + DPH

Místo, datum .............................................................. Podpis .....................................................................
Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně poštou na adresu níže:
Michal Nedělka
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: 224 907 525
mob.: 725 037 986
e-mail: michal.nedelka@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

