Na zahraničních trzích
se vyznáme
CO NST RU MA HU N GA RY 2 016
Místo konání: Hungexpo Budapest Fair Centre, Budapešť/Maďarsko
Datum konání: 6. - 10. dubna 2016.
Obor: stavební průmysl
Ve dnech 6. – 10. dubna 2016. se bude v hlavním městě Maďarska konat mezinárodní stavební
veletrh Construma.
Podobně jako v ostatních státech Evropské unie, hospodářská krize silně otřásla i maďarským
stavebním průmyslem, jehož výkon v letech 2010 – 2013 prudce propadl kvůli zastaveným
projektům, insolvencím a odkladu nových investic. Od prvního kvartálu minulého roku je však
vidět slibný, postupný růst, především díky znovu rozjetým rekonstrukcím silnic, železnic a
komunálním stavbám. Celkový nárůst stavebního průmyslu v roce 2014 dosáhl 15,8% oproti
předešlému roku. (V roku 2015 se očekává 8-10%). Renesance maďarského stavebního
průmyslu bude podle nadějí nejen pokračovat, ale i zesilovat, jelikož se očekává, že v druhé
polovině roku 2016 se rozjedou i projekty dotované z evropských fondů. Trendu určitě
dopomůžou státní dotace i podpory z evropských fondů, které upřednostňují především rozvoj
dopravy, stavebnictví, energetiky a na široké spektrum výzkumu a vývoje (R&D).
Veletrh Construma se zaměřuje na stavebniny, okna, dveře, střechy, těsnění, fasády, zahrady a
osvětlení. Doprovodné akce veletrhu jsou odborně specializované výstavy: HungaroTherm
(obnovitelná energie, topení a chlazení, ekologie a elektro) a HomeDesign (interiérový design).
Očekávaná návštěvnost letos: 55 000 osob
Údaje z roku 2015: výstavní plocha dosahující 18.000 m2, 550 vystavovatelů z 15 zemí, 48.000
návštěvníků. (74% odborných návštěvníků).

CONSTRUMA HUNGARY 2016
Místo konání: Budapešť, Maďarsko
Datum konání: 6. - 10. dubna 2016
CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade nabízí:
•

Zajištění vhodné lokace pro umístění stánku, příprava a realizace společné expozice

•

Propagaci účastníků českého stánku:
o Zaslání pozvánky na veletrh adresované zahraničním partnerům v regionu – pozvánka
obsahuje výrobní profil účastníků stánku. Výběr zahraničních firem je realizován
s ohledem na profil českých firem a jejich cílové skupiny
o Zveřejnění profilu produkce firem (v maďarštině) na www.czechtrade.hu, a to i po
skončení akce
o Zpracování společného tištěného katalogu určeného pro návštěvníky akce a
distribuovaný na místě
Asistenční služby CzechTrade – zajištění akce, organizace jednání, tlumočení

•

Osobní účast ve společné expozici
•

•

•
•

Plocha o minimální velkosti cca 6m2 určenou k prezentaci Vaší firmy a Vašich výrobků. Po dohodě
a v případě volného místa je také možno velikost výstavní plochy zvětšit (úměrně se zvýšením
nákladů za tuto plochu).* Základním vybavením stánku: skleněná vitrína, jednací pult, logo firmy
na čelní stěně pultu, židle.
Možnost využití společného zázemí v rámci organizátorského zázemí CzechTrade – jednací
prostory, věšáky, úložné prostory, vybavená kuchyňka a základní občerstvení (voda, káva, čaj,
sušenky, pivo).
Osobní účast zástupců Vaší společnosti na stánku po celou dobu konání veletrhu za účelem osobní
prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery (v ceně poplatku je vstupenka pro 2 osoby)
Možnost organizace samostatní prezentace pro pozvané hosty ve VIP prostorách veletrhu
Hungexpo pro max. 80 lidí. Zájem o tuto možnost prosím neprodleně konzultujte s naši agenturou
z důvodu zajištění prostorů.

Cena služby: ............................................................................................ 35 000,- Kč / firma (bez DPH)
Počet firem: ....................................................................................................................................... 7

Katalogová účast ve společné expozici
•

Firma je na veletrhu zastoupena ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v Maďarsku. Po
veletrhu je předána zpráva s kontakty a poptávkou ze strany návštěvníků akce.

Cena služby: .............................................................................................. 9 000,- Kč / firma (bez DPH)
Počet firem: ....................................................................................................................................... 4

CONSTRUMA HUNGARY 2016
Místo konání: Budapešť, Maďarsko
Datum konání: 6. - 10. dubna 2016
POŽADOVANÉ MATERIÁLY K PREZENTACI:
•

•
•
•
•
•

Průvodní dopis (ideálně 1 strana A4) 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 nebo anglicky)
Další vhodné podklady (např. kopie certifikátů nebo ocenění)
Podklady pro malý katalog společné expozice – informace o firmě v rozsahu do ½ A4, fotografie
produktu v JPG
Logo firmy na štít stánku v JPG ve vysokém rozlišení
Katalogy a prospekty výrobků v elektronické podobě v případě katalogové účasti

HRUBÁ VIZUALIZACE STÁNKU:

PODMÍNKY ÚČASTI:
•
•
•

Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky
Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky Vám bude obratem zaslána zálohová
faktura)
Včasné doručení podkladových a propagačních materiálů (katalogů, grafiky)

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte e-mailem nebo faxem nejpozději do 6. března 2016.

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Janu Vápeníkovou z CzechTrade nebo přímo kancelář
v Maďarsku, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme.

CONSTRUMA HUNGARY 2016
Místo konání: Budapešť, Maďarsko
Datum konání: 6. - 10. dubna 2016
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 2015
Podíl exportu na obratu
2015
Výrobky/služby
k nabídnutí

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast na veletrhu 6 m2 ......................................................................... 35 000,- Kč + DPH
Katalogová účast na veletrhu ............................................................................. 9 000,- Kč + DPH

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

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete doporučeně poštou na:
Jana Vápeníková
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Upozornění: Obchodní podmínky jsou umístěné na http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-

nase-sluzby/Vseobecne_obchodni__podminky_2015.pdf. Zasláním závazné přihlášky vyjadřuje
Klient svůj souhlas s Obchodními podmínkami, podle kterých se bude řídit z nabídky vzešlý vztah mezi CzechTrade
a Klientem. Klient podpisem a zasláním závazné přihlášky bere na vědomí, že v případě odstoupení od účasti v
době, kdy již byly účelně vynaloženy náklady na jeho účast, bude povinen tyto náklady CzechTrade uhradit v plné
výši (např. zápis do katalogu, vybavení stánku).

CONSTRUMA HUNGARY 2016
Místo konání: Budapešť, Maďarsko
Datum konání: 6. - 10. dubna 2016
SIRHA Budapest: 10. - 12. března 2014

Construma Hungary: 15. - 19. dubna 2015

„Lákadlo“ jako doprovodní program stánku – 3D auto simulátor

