Na zahraničních trzích
se vyznáme

A GRIT EK 2016
AgriTek Astana je nejvýznamnějším veletrhem ve Střední Asii, zaměřeným
na zemědělství a zemědělskou techniku a technologie.
Místo konání: Astana – výstavní komplex „Korme“, Kazachstán
Datum konání: 16. - 18. března 2016
Obor: zemědělství
Veletrh AgriTek Astana se koná každoročně a je určen výhradně odborné veřejnosti. Letos se
jedná již o 11. ročník této výstavy. Na veletrhu v loňském roce vystavovalo celkem 247
společností (z toho 164 zahraničních) z 28 zemí světa. Výstava zaujímala plochu 5.228 m 2.
Výstavu v loňském roce navštívilo 4 850 návštěvníků.
Zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty připravuje prezentaci českých firem za účelem
nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
www.agriastana.kz
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Zemědělský sektor je jedním z nejdůležitějších odvětví kazachstánské ekonomiky, pro české exportéry
z oboru je na trhu značný exportní potenciál.
Výstava

AgriTek

je

zaměřena

na

tři

oblasti:

na

zemědělskou

techniku

a

technologie,

na techniku pro sadařství a na živočišnou výrobu.
V rámci veletrhu bude přímo na výstavišti organizována celá řada doprovodných akcí a seminářů.
Daného veletrhu se pravidelně zúčastňují zástupci největších zemědělských výrobců v Kazachstánu, kde
hledají nové technologie pro modernizaci nebo rozšíření stávajících výrobních kapacit. Kazachstánský trh
má také potenciál pro vznik nových zemědělských výrobců a kapacit.

CÍL PREZENTACE
 Představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými produkty technologiemi
a světovou konkurenceschopností v oblasti zemědělství, sadařství a živočišné výroby
 Vstup českých firem na nový trh nebo rozšíření dosavadních kontaktů a aktivit v Kazachstánu
a okolních zemích
 Představení nabídky českých firem na této akci - příležitost k osobnímu jednání s návštěvníky
veletrhu i pozvanými partnery nebo prezentace formou distribuce propagačních materiálů
 Snížení

nákladů

českých

firem

spojených

s

jejich

účastí

na

veletrhu

společný

stánek

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Kancelář

CzechTrade

Almaty

zajistila

plochu

pro

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
Cena služby obsahuje vlastní výstavní plochu v rámci společné expozice, vč. samostatného stánku (dle
objednávky 6 – 12 m2), el. přípojku, základní vybavení stánku nábytkem (infopult, stůl + židle – podle
potřeby, společnou kuchyňku, základní grafiku - na čelo stánku a infopult (logo a název firmy), místo pro
vylepení Vašich plakátů na stěny stánku, registrační poplatek, zápis do katalogu vystavovatelů
(podmínkou je včasné zaslání závazné přihlášky a uhrazení příslušné zálohové faktury).
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Stěny stánků je možno využít k propagaci firmy a výrobků (plakáty, bannery)
Asistenční služby CzechTrade Almaty před akcí a v průběhu akce
Zástupce ZK CzechTrade v Almaty bude svou osobní asistencí na stánku připraven přispět
ke komplexnějšímu poznání podnikatelského prostředí

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte e-mailem nebo faxem nejpozději
do 18. prosince 2015.
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Vladislava Polácha z CzechTrade nebo přímo
zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty, rádi s vámi danou záležitost prodiskutujeme.

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Petr Jurčík

Vladislav Polách

Vedoucí ZK Almaty

Exportní konzultant CzechTrade

Tole bi 83, 050012 Almaty, Kazakhstan

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

tel.: +7 727 244 93 03

tel.: 224 907 573

fax: +7 727 244 93 04

fax: 224 907 503

mobil: +7 777 122 99 55

mobil: 725 978 883

e-mail: petr.jurcik@czechtrade.cz

e-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz

