Na zahraničních trzích
se vyznáme

A GRO ANIMAL SHO W 201 6
Největší ukrajinský mezinárodní veletrh v oblasti živočišné a rostlinné
výroby, logistiky zemědělské produkce
Místo konání: Kyiv Expo Plaza, Kyjev, Ukrajina
Datum konání: 10.-12. února 2016
Obor: zemědělství – technologie chovu a krmení zemědělských zvířat,
zařízení a technologie pro rostlinnou výrobu, logistika a skladování
zemědělských plodin a obilí
Zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě připravuje prezentaci českých firem za účelem
nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
www.animal-show.kiev.ua
www.grainexpo.kiev.ua
www.freshexpo.kiev.ua

AgroAnimalShow 2016
Místo konání: Kyjev, Ukrajina
Datum konání: 10. - 12. února 2016
ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Díky velkým zemědělským plochám je Ukrajina významným evropským producentem zemědělské
produkce. Přes stávající finanční potíže probíhá proces modernizace a zavedení nových technologií,
především ve farmách, které jsou součástí velkých finančně-průmyslových skupin. Ukrajinské farmy
zdědily po svazu zastaralé způsoby krmení a chovu, proto dnes velmi aktivně aplikují moderní
technologie pro navýšení konkurenceschopnosti hotové produkce a zlepšení rentability výroby
Uvedená výstavní akce se skládá ze tří oborových zemědělských veletrhů: Agro Animal Show, Grain Tech
Expo, Fruit Vegetables Logistics

Veletrh Agro Animal Show podporuje následující produktové kategorie:






Technologie chovu dobytka a drůbeže
Zvěrolékařství
Výroba krmiv
Genetika pro zemědělství
Informační technologie pro zemědělské podniky

Veletrh Grain Tech Expo podporuje následující produktové kategorie:







Technologie a zařízení pro pěstování obilnin a olejnin
Hnojiva a prostředky na ochranu rostlin
Osiva
Zařízení na zpracování, přepravu a skladování obilnin a olejnin
Bioenergetika
Agroekonomika

Veletrh Fruit Vegetables Logistics podporuje následující produktové kategorie:







Zařízení pro pěstování zeleniny a ovoce
Technologie a zařízení pro průmyslovou zahradu
Chemická ochrana, systémy zavlažování rostlin
Zařízení pro zpracování, balení, skladování zeleniny a ovoce
Technologie pěstování rostlin v sklenících
Informační technologie a agroservis

AgroAnimalShow 2016
Místo konání: Kyjev, Ukrajina
Datum konání: 10. - 12. února 2016
CÍL PREZENTACE
Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CT pro české firmy v oboru dodávek zařízení, technologií, krmiv
pro chov zemědělských zvířat a pěstování zemědělských plodin. Představení ČR a služeb státu pro
zahraniční firmy - získání exportních příležitosti. Prezentace a podpora českých firem jako dodavatelů
moderních technologií a zařízení v oblasti živočišné výroby.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou
kapacitou (předpoklad 24 m2), na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Kolektivní stánek
bude umístěn v hale č. 2 (výstavní akce bude probíhat ve třech halách, které jsou
propojeny chodbou), kde budou zároveň zastoupeny národní reprezentace Německa,
Nizozemska, Francie.
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:

OSOBNÍ ÚČAST VE SPOLEČNÉ EXPOZICI
 Plochu v rámci společné expozice (cca 6 m2 včetně společného zázemí) s uvedením názvu firmy
na límci stánku
 Plocha obsahuje standardní vybavení (infopult, 1 barová židle, stůl + 3 židle, přípojka na
elektřinu, společná kuchyňka)
 Zápis do katalogu účastníků veletrhu
 Dva vystavovatelské průkazy
 Možnost nalepení plakátu (banneru) na stěně stánku
 Asistenční služby CzechTrade v Kyjevě před akcí a v průběhu akce
Cena služby……………………………………………………………………………………………………….38 000 Kč (bez DPH)

KATALOGOVÁ PREZENTACE NA STÁNKU / VELETRHU
Prezentace firmy formou vystavení katalogů a zastupování firmy při jednání s návštěvníky stánku na
stánku CzechTrade, doprovodné služby CzechTrade:







Propagace před akcí, zejména na internetových stránkách ukrajinské kanceláře CzechTrade
Zápis do katalogu účastníků veletrhu
Vytipování a oslovení vhodných obchodních kontaktů, jejich pozvání na akci jménem CzechTrade,
Prezentace firmy v průběhu veletrhu, sběr obchodních kontaktů a poptávek
Jednání s návštěvníky stánku jménem firmy
Zpracování a předání výsledné zprávy, doporučení dalšího postupu

Cena služby………………………………………………………………………………………..………….10 000 Kč (bez DPH)

AgroAnimalShow 2016
Místo konání: Kyjev, Ukrajina
Datum konání: 10. - 12. února 2016
POŽADOVANÉ MATERIÁLY KE KATALOGOVÉ PREZENTACI:
 Průvodní dopis (max. 1 strana A4, v ukrajinštině/ruštině) 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).
 Informace ohledně dosavadních zkušeností s trhem Ukrajiny, přehled případných stálých či
bývalých partnerů, eventuálně uvedení důvodů minulých neúspěšných pokusů o proniknutí na
místní trh.
 Katalogy a prospekty výrobků (v ukrajinštině/ruštině) cca 30 - 40 ks.
 Případné další propagační materiály - prezentační CD, kopie atestů, certifikátů nebo ocenění.

KATALOGOVÁ PREZENTACE S JEDNODENNÍ OSOBNÍ ÚČASTÍ
Nabídka je rozšířenou asistencí ke službě Katalogová prezentace (bod 2) a obsahuje navíc:
 Osobní účast maximálně 2 zástupců české společnosti na stánku po dobu jednoho dne za účelem
osobní prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery
 Tlumočení v rámci veletrhu čeština-ruština-ukrajinština
 Zástupce CzechTrade bude svou osobní asistencí na stánku připraven přispět ke komplexnějšímu
poznání podnikatelského prostředí
Cena služby (celkem): …………………………………………………………….……………..19 000 Kč / firma (bez DPH)

ASISTENCE DLE INDIVIDUÁLNÍHO ZADÁNÍ
Uvedená služba je zpoplatněna hodinovou sazbou 700,- Kč/1 hodinu práce pracovníka zahraniční
kanceláře podle skutečných nákladů a času stráveného při realizaci služby. Jedná se např. o organizaci
obchodních jednání mimo veletrh, doprovod na jednání, službu Průzkum trhu, atd. Asistenci dle
individuálního zadání je třeba projednat telefonicky s garantem akce.

Přihlášky prosím zasílejte do 10. ledna 2016
Pokud vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte Vladislava Polácha z centrály CzechTrade nebo přímo naši
kancelář v Kyjevě, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme:

AgroAnimalShow 2016
Místo konání: Kyjev, Ukrajina
Datum konání: 10. - 12. února 2016

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Kontaktní osoba centrála
Vladislav Polách
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 573
fax: 224 907 503
mobil: 725 978 883
E-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz

Kontaktní osoba zahraniční kancelář
Antonenko Oksana
Zahraniční zastoupení CzechTrade v Kyjevě
Ul. Ivana Franko 40
tel.: +380442386130
fax: +380442391850
mobil: +380677051964
E-mail: oksana.antonenko@czechtrade.cz

AgroAnimalShow 2016
Místo konání: Kyjev, Ukrajina
Datum konání: 10. - 12. února 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
Výrobky/služby
k nabídnutí

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast na veletrhu………………………………………………………………………………... 38 000,- Kč + DPH
Katalogová prezentace……………………………………………………………………………………..10 000,- Kč + DPH
Katalogová prezentace s jednodenní účastí………………………………………………………19 000,- Kč + DPH
Asistence podle individuálního konkrétního zadání (kontaktujte konzultanta Vladislava Polácha)

Přihlášky prosím zasílejte do 10. ledna 2016
Místo, datum .............................................................. Podpis .....................................................................
Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně poštou na adresu:
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU
Vladislav Polách
Dittrichova 21,
128 01 Praha 2
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/VOP_pro_poskytovani_sluzeb_CzechTrade.pdf

