Na zahraničních trzích
se vyznáme

T ECH I N DUST RY 2 016
Mezinárodní strojírenský veletrh v Pobaltí
Místo konání: Kipsala centre, Riga, Lotyšsko
Datum konání: 01. 12. - 03. 12. 2016
Obor: strojírenství
Každoročně pořádaný strojírenský veletrh, který je právem pokládán za stěžejní akci ve
svém oboru v celém regionu jižního Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko). Pravidelně se na
něm prezentuje více než 200 vystavovatelů z přibližně desítky zemí a mívá velmi dobrou
návštěvnost především odborné veřejnosti, a to nejen z Lotyšska, ale i ze sousedních
států.
Zahraniční kancelář CzechTrade Pobaltí připravuje prezentaci českých firem za účelem
nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
http://www.techindustry.lv/

TECH INDUSTRY 2016
Místo konání: Kipsala centre, Riga, Lotyšsko
Datum konání: 01. 12. - 03. 12. 2016
ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Průmysl všeobecně tvoří v Litvě a Lotyšsku okolo 10 % HDP (v Estonsku cca 15 %), jeho význam však
vzhledem ke zvyšujícímu se exportu, zejména subdodávek do severských zemí, nezanedbatelně roste.
V oblasti strojů, nástrojů a výrobních technologií mají tyto malé trhy výrazně importní charakter. V Pobaltí
je málo tzv. těžkého či automobilového průmyslu, převládá všeobecná strojírenská výroba, zajímavá je
např. i železniční doprava (depa, opravny) či námořní přístavy s doky. Pro případné investory je výhodou
poměrně levná pracovní síla.
Zaměření: strojírenství, obráběcí a tvářecí stroje, dřevoobráběcí stroje, nástroje a nářadí,
vzduchotechnika, čerpadla, hydraulika, svařování, automatizace a řídicí systémy, plasty, měření, služby,
elektrotechnika, dopravní technika a zařízení pro lodě a železnice

Pár čísel o veletrhu TechIndustry 2014
Předchozího ročníku pořádaného koncem listopadu 2014 se zúčastnilo 260 firem ze 14 zemí. ČR se
představila formou společného stánku, který uspořádala ZK CzechTrade pro čtyři české firmy. Loni
expozice prakticky zaplnily obě výstavní haly a prezentace se konaly také v otevřeném venkovním
prostoru. Veletrh navštívilo na 25 000 osob, z toho zhruba dvě třetiny odborníků.

CÍL PREZENTACE
•
•
•

Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CT pro české firmy v oboru strojírenství
Prezentace českých dodavatelů a podpora vývozu českého strojírenství do Pobaltí
Představení ČR a služeb státu pro zahraniční firmy – získání exportních příležitostí

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 VE SPOLEČNÉ EXPOZICI
•
•
•
•

Plochu v rámci společné expozice (cca 6 m2 na firmu, včetně společného zázemí)
Plocha obsahuje standardní vybavení (infopult / stůl + 3 židle, společné zázemí)
Dva vystavovatelské průkazy
Stěny stánků budou k využití k propagaci firmy a výrobků (plakáty, bannery)
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•

Asistenční služby CzechTrade před akcí a v jejím průběhu

Pozn.: cena obsahuje zápis do elektronického katalogu.
Expozice bude umístěna v hlavní části výstavy
Cena služby: ............................................................................................ 25 000,- Kč / firma (bez DPH)
Počet firem: ....................................................................................................................................... 4

OSOBNÍ ÚČAST NA INDIVIDUÁLNÍ PLOŠE
Nabízíme asistenci při prezentaci firmy na vlastní ploše dle požadované velikosti (v rámci kolektivního
stánku či zcela mimo něj), dále pomoc se zajištěním výstavní plochy, stavbou stánku a asistenční služby
ZK po celou dobu trvání veletrhu.
Cena služby: dle velikosti požadované plochy a vybavení

KATALOGOVÁ PREZENTACE
•
•
•
•

Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se
záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci
Prezentace firmy prostřednictvím zástupce CzechTrade ČR v Rize na stánku CzechTrade – formou
katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech
Zaslání materiálů z veletrhu s doporučením konkrétních kroků pro klienta, včetně uvedení všech
získaných relevantních kontaktů na zájemce o spolupráci a produkty
Vypracování Závěrečné zprávy

Expozice bude umístěna v hlavní části výstavy.
Cena služby: ............................................................................................ 15 000,- Kč / firma (bez DPH)
Počet firem: ....................................................................................................................................... 2

POŽADOVANÉ MATERIÁLY KE KATALOGOVÉ PREZENTACI:
•

•
•

Průvodní dopis (max. 1 strana A4, v anglickém a ruském jazyce) 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 Pobaltí, přehled případných stálých či
bývalých partnerů, eventuálně uvedení důvodů minulých neúspěšných pokusů o proniknutí na
místní trh.
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•
•
•

Katalogy a prospekty výrobků (v anglickém a ruském jazyce) cca 30 ks
Plakáty nebo banner na stánek
Případné další propagační materiály - prezentační CD, kopie atestů, certifikátů nebo ocenění
Vzorky výrobků jen po předchozí dohodě, s ohledem na jejich velikost

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 prosím nejpozději do 10. října 2016.
Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte pana Ing. Martina Pelikána z ústředí CzechTrade nebo přímo
kancelář v Rize, rádi s vámi vše prodiskutujeme.

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Kontaktní osoba
Ing. Martin Pelikán
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: 224 907 574
Mobil: 601 361 825
E-mail: martin.pelikan@czechtrade.cz

Kontaktní osoba
Ing. Jiří Rejl
ZK CzechTrade Pobaltí
Elizabetes 13/8, Riga
LV-1010, Lotyšsko
Tel: +371 675 083 71
Fax: +371 675 083 70
Mobil: 00371 266 281 56
E-mail: jiri.rejl@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
Výrobky/služby
k nabídnutí

Prosím označte Vámi vybrané služby:
Osobní účast na veletrhu ................................................................................. 25 000,- Kč + DPH
Katalogová účast na veletrhu ........................................................................... 15 000,- Kč + DPH

Místo, datum .............................................................. Podpis …………………………………………………………………
Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně poštou na adresu:
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU
Ing. Martin Pelikán
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/Vseobecne_obchodni__podminky_2015.pdf

