Na zahraničních trzích
se vyznáme

ELECTRONICA 2016
Mezinárodní veletrh elektronického průmyslu
Místo konání: Výstaviště Mnichov, Německo
Datum konání: 8. 11. – 11. 11. 2016
Obor: Elektronický průmysl
Electronica je mezinárodně největší akcí oboru elektronického průmyslu. Jedná se o
světově nejvýznamnější platformu pro prezentaci komponentů, systémů a aplikací pro
elektrotechnický průmysl a účastní se jej všichni klíčoví hráči na trhu. Zaměření veletrhu
tematicky pokrývá celou oblast elektronického průmyslu od průmyslové elektroniky,
zařízení pro automobilový průmysl, telekomunikace, přes elektroniku pro spotřební
zboží, lékařskou a zábavní elektroniku až po informatiku a služby.
CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových
možností pro české exportéry.
www.electronica.de

ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Hlavní produktové kategorie:














Polovodiče
Embedded systémy, displeje
Mikrosystémy a Nanosystémy
Senzorika, testování a měření
Elektronický design
Pasivní komponenty
Elektromechanické komponenty a spojovací
technologie
Zásobování proudem
Ochrana elektroniky a skříně, plošné spoje, desky,
neosazené řadiče
EMS a systémové komponenty
Elektronika pro automobilový průmysl
Bezdrátová komunikace
Informatika a služby

Veletrh se koná každé 2 roky!
Veletrh je určen nejen odborné veřejnosti, jako jsou zástupci firem, obchodníci, nákupčí a odborníci, ale i
široké veřejnosti. Veletrh Electronica je považován za absolutní špičku ve svém oboru na světě.
V roce 2014 se na veletrhu prezentovalo 2 737 vystavovatelů z 50 zemí. Celkem pak veletrh navštívilo
okolo 73 000 návštěvníků z 80 zemí. Počet zahraničních návštěvníků pak vzrostl ze 47 % na 50 %.
Více informací na: www.electronica.de

CÍL PREZENTACE
Podpora českých firem působících v elektronickém oboru – umožnění prezentace těm českým firmám,
které samostatnou expozici neplánují.
Prostřednictvím doprovodných služeb CzechTrade roste šance na úspěšný export. Optimalizace nákladů
spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavě, akvizice poptávek a navázání kontaktů s
potencionálními obchodními partnery.
Ověření reakce a zájmu trhu nejen v Německu, ale i v celém světě.

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 NA VELETRHU














Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a propagačním
leafletu, který pro akci připravíme,
mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové
skupiny se záměrem podchytit zájem německých firem o setkání s Vaší firmou v průběhu
výstavy,
prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce,
zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky,
stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy,
umístění loga a plakátu firmy na společném stánku,
1-2 ks vystavovatelské průkazy 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,
přehled kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně
informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.

Malá účast ca. 6 m2 + společné zázemí - cena: 85.000 Kč
Střední účast ca. 9 m2 + společné zázemí - cena: 115.000 Kč
Velká účast ca. 12 m2 + společné zázemí - cena: 150.000 Kč
V případě zájmu o účast na větší ploše připravíme individuální kalkulaci.
Cena již obsahuje všechny povinné poplatky (marketingové poplatky, povinný zápis do katalogu
vystavovatelů ve výši 448 EUR, odpad, energie, drobné občerstvení, tisk individuální grafiky a polepů,
asistenci ZK Düsseldorf po celou dobu veletrhu atp.)

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 10. ledna 2016
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana JUDr. Michala Nedělku z CzechTrade nebo přímo
naši kancelář v Düsseldorfu, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme.
Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
JUDr. Michal Nedělka
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 224 907 525
Mobil: +420 725 037 986
E-mail: michal.nedelka@czechtrade.cz

Mgr. Adam Jareš
CzechTrade Düsseldorf
Martin-Luther-Platz 28, 40212 Düsseldorf
Tel: +49 211 598 25 688
Mobil: +49 174 145 4745
E-mail: duesseldorf@czechtrade.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VELETRH ELECTRONICA 2016
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 DE trh

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast na veletrhu malá (6 m2) .................................................................85 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu střední (9 m2) ............................................................ 115 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu velká (12 m2) ............................................................. 150 000,- Kč + DPH

Místo, datum .............................................................. Podpis a razítko…………………………………………………

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete doporučeně poštou na
adresu:
JUDr. Michal Nedělka
CzechTrade
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-nasesluzby/Vseobecne_obchodni__podminky_2015.pdf

