Na zahraničních trzích
se vyznáme

I NDEX 20 1 6
Mezinárodní veletrh se zaměřením design a interiér
Místo konání: World Trade Center, Dubai, SAE
Datum konání: 23.-26. května 2016
Obor: design a interiér
Veletrh INDEX se vrací v roce 2016 po dvacáté šesté. Tento největší designový veletrh
v zemích GCC se koná každoročně v květnu a je určen jak velkoobchodníkům, tak i
odborné veřejnosti. Se svými produktovými kategoriemi pokrývá veletrh INDEX
komplexně odvětví designu, interiéru i exteriéru, včetně přidružených služeb.

Zahraniční zastoupení MPO v Dubaji a CzechTrade připravují prezentaci českých firem
za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
www.indexexhibition.com
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh INDEX je prvotřídní platforma pro světové novinky z oblasti designu, nabídky dekoračních
materiálů, nábytku a vybavení kanceláří a domácností. Jedná se o tradiční veletrh, který představuje
každoroční prezentační vrchol firem podnikajících v oblasti zdravotní techniky. Veletrh je určen primárně
odborné veřejnosti: zástupcům firem, obchodníkům, nákupčím a odborníkům.
Vystavovatelů se v minulém roce zúčastnilo přes 700 z více než 50ti zemí světa. Celkem výstavu
navštívilo přes 24 000 návštěvníků ze 105 zemí. Nejvíce návštěvníků přijelo ze zemí Blízkého východu
(10%) a samotných Emirátů (77%), menšinu tvořily návštěvníci z Asie a Afriky (8%) a Evropy (4%)
Očekává se, že letošního ročníku se zúčastní rovněž velký počet vystavovatelů z celého světa,
zahrnujících 32 národních pavilónů.
Více informací na: www.indexexhibition.com

Veletrh podporuje následující produktové kategorie:
•

Povrchová úprava

•

Nábytek

•

Textil

•

Kuchyně

•

Osvětlení

•

Objekty

CÍL PREZENTACE
Představení České republiky jako kvalitního výrobce a
dodavatele interiérových celků a designu
Nabídka prezentace těm českým firmám, které
samostatnou expozici neplánují
Optimalizace nákladů spojených s prezentací
výrobků/služeb českých firem na výstavě
Pomoc českým firmám při vstupu na trh v SAE prostřednictvím prezentace na stánku CzechTrade
Sběr poptávek a navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajistila plochu o 72m2 pro reprezentativní společnou expozici
českých firem, na které Vaší firmu rádi uvítáme.
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:

OSOBNÍ ÚČAST VE SPOLEČNÉ EXPOZICI


Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Dubaji a propagačním leafletu,
který pro akci připravíme



Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové
skupiny se záměrem podchytit zájem Emirátských firem o setkání s Vaší firmou v průběhu
výstavy



Plocha/Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce. Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu



Základní vybavení plochy vystavovatele: Infopult, stolek se 4 židlemi pro jednání, stojan na
katalogy



Grafické zpracování prostoru vystavovatele na společném stánku



2 ks vystavovatelských průkazů 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



Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku k jednáním
s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků

Plocha: 7 m2
Cena služby: .......................................................................................... 120 000,- Kč / firma (bez DPH)
Plocha: 9 m2
Cena služby: .......................................................................................... 145 000,- Kč / firma (bez DPH)
Plocha: 30 m2
Cena služby: .......................................................................................... 420 000,- Kč / firma (bez DPH)
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PODMÍNKY ÚČASTI




Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky.
Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky Vám bude obratem zaslána zálohová
faktura).
Včasné doručení požadovaných materiálů.

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte e-mailem a originál doporučeně poštou
nejpozději do 20. ledna 2016 na níže uvedené kontakty
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Filipa Tůmu, z CzechTrade nebo přímo kancelář v
Dubaji, rádi s vámi danou záležitost prodiskutujeme:

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Filip Tůma
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 530
fax: 224 907 503
mobil: 724 950 711
E-mail: filip.tuma@czechtrade.cz

Roman Míšek
MPO/CzechTrade Dubai
Dubai World Trade Center
7th Floor – office No.21 P.O.Box97759
Tel: +971 4 309 7018
Mob: +971 5 0450 9941
E-mail: dubai@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
Roční obrat 2012/13
Podíl exportu na obratu
2012/13
Výrobky/služby
k nabídnutí

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast na veletrhu (7 m2) ................................................................................. 120 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu (9 m2) ................................................................................. 145 000,- Kč + DPH
Osobní účast na veletrhu (30 m2) ............................................................................... 420 000,- Kč + DPH
Katalogová účast na veletrhu ....................................................................................... 25 000,- Kč + DPH

Přihlášku je nutné zaslat v originále doporučeně poštou na adresu uvedenou níže!
Místo, datum ……………………………………………... Podpis…………………………………………………………..
Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Filip Tůma
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 530
fax: 224 907 503
mobil: 724 950 711
E-mail: filip.tuma@czechtrade.cz

Roman Míšek
MPO/CzechTrade Dubai
Dubai World Trade Center
7th Floor – office No.21 P.O.Box97759
Tel: +971 4 309 7018
Mob: +971 5 0450 9941
E-mail: dubai@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
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