Na zahraničních trzích se vyznáme

ECOBUILD 2016
Unikátní britský veletrh s jednoznačným zaměřením na
ECOdesign & stavebnictví & energetiku
Místo konání: Excel Londýn, Velká Británie
Datum konání: 8. – 10. března 2016
Zastoupeny všechny úrovně dodavatelského řetězce
Prestižní B2B veletrh ECOBUILD se koná každoročně a je určen odborné veřejnosti.
Jeho jedinečné zaměření na udržitelný design & stavebnictví & energetiku přitahuje
pozornost 800 vystavovatelů z celého světa s návštěvností překračující 40tis.
během třídenní výstavy. V oblasti stavebnictví má tato akce ve Spojeném království
monopol a je vyhledávanou obchodní platformou s vysokou kumulací kontaktů
s rozhodovací pravomocí.

Zahraniční kancelář CzechTrade Londýn připravuje prezentaci českých firem za
účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
www.ecobuild.co.uk

ECOBUILD 2016
Místo konání: Excel Londýn, Velká Británie
Datum konání: 8. – 10. března 2015
PROČ VYSTAVOVAT S CZECHTRADE?


Jedinečnost akce - ECOBUILD nemá ve Spojeném království z hlediska stavebnictví konkurenci a v
kombinaci se souvisejícím interiérovým designem a obnovitelnou energetikou představuje zcela
unikátní veletrh, což dokazuje i profil návštěvníků, kteří považují tuto akci za top ve zmíněných
odvětvích.



Příležitosti vysoké - Vystavovat na prestižním ECOBUILDu rovná se velká pravděpodobnost rychlé
návratnosti vynaložených prostředků: potkáte zde decision makery s pravomocí utratit nad £1
milion a více než 44 000 návštěvníků! ECOBUILD je jedna z nejdražších výstav v teritoriu, a cena
reflektuje jeho kvalitu, nicméně díky přítomnosti českého pavilonu je pro české firmy stále únosná.



Široké portfolio vystavovaných/poptávaných výrobků
 Stavebnictví: zastřešení, struktury, konstrukce, zateplení a další ekologické stavebnictví
 Obnovitelná energetika: solární technologie & služby, tepelné pumpy, kotle & biomasa,
kogenerační jednotky, bioplyn, inteligentní energetická řešení
 Interiérový design



Obnovitelná energetika hnaná vpřed dotacemi - Spojené království se zavázalo dosáhnout do
roku 2020 pro obnovitelné energie podílu 15% na spotřebě finálních spotřebitelů. Nákupní apetit
britských firem je tak výrazně posilován dotačními programy na většinu technologií obnovitelné
energetiky a na rozdíl od Evropy se kromě elektřiny týká i tepla. V této oblasti bylo úspěšně
zavedeno schéma Renewable Heat Incentive (RHI), které např. výrazně zlevňuje spalování
biomasy, což má za následek významnou poptávku po kotlích na její zpracování. Dalším příkladem
jsou tepelné pumpy či kogenerační jednotky.



Stavebnictví opět roste - Stavební průmysl byl ve Spojeném království během velké krize v období
2008 – 2012 mimořádně silně zasažen a jeho zotavování trvalo výrazně déle než v případě jiných
sektorů. V roce 2014 však poprvé začalo registrovat růst a v následujících letech se předpokládá
boom v britském stavebnictví, které odpovídá na silnou konjunkturu celého britského
hospodářství. Účast na ECOBUILD 2016 tedy lze považovat za strategický krok.

ECOBUILD 2016
Místo konání: Excel Londýn, Velká Británie
Datum konání: 8. – 10. března 2015
Na veletrhu byly v minulém roce vyhledávány zejména následující produkty:
Stavební materiály

34%

Obnovitelná energetika & mikrogenerace

34%

Energy management

29%

Zelená infrastruktura & biologická rozmanitost

29%

Stavební systémy

24%

Stavební konstrukce

21%

Produkty & materiál pro dokončovací stavební práce

21%

Informační model budovy (BIM)

18%

Interiérový design

18%

Recyklace vody & úspory

17%

Kování

16%

Water management

15%

Externí práce & produkty

15%

Stavební služby

14%

Dokončovací stavební činnosti

13%

Waste management

12%

Software & IT

10%

Služby

10%

Nosné konstrukce

8%

CÍL PREZENTACE





Prezentace a podpora českých firem jako potenciálních dodavatelů na jediné britské akci v sektoru
a asistence při navázání kontaktů se zahraničními partnery
Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CT pro české firmy v oboru udržitelný design & stavebnictví
& energetika
Zvýšit povědomí o české scéně ve výše zmíněných oborech
Představení ČR a služeb státu pro zahraniční firmy - získání exportních příležitostí

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou
kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme.
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:
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OSOBNÍ ÚČAST VE SPOLEČNÉ EXPOZICI








Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu o celkové ploše 45m2
Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím
Intenzivní marketingová kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů,
screening vystavovatelů, propagační materiály, PR
Organizace networkingové akce na českém pavilonu 9. 3. 2016 s českým pivem
Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi
obchodními partnery
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

OSOBNÍ ÚČAST včetně možnosti vystavení exponátu (max 2 x 2m) ............................ 98 000,- Kč + DPH
OSOBNÍ ÚČAST s větším exponátem/exponáty ..................................................individuální konzultace

KATALOGOVÁ PREZENTACE





Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se
záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci
Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Londýn formou katalogů/prezentačních
materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech
Možnost účasti na networkingové akci na českém pavilonu 9. 3. 2016 s českým pivem
Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně
informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků

VARIANTA 1 bez účasti na networkingové akci ............................................................ 17 000,- Kč + DPH
VARIANTA 2 s účastí na networkingové akci ................................................................ 20 500,- Kč + DPH

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte e-mailem nejpozději do 31. ledna 2016.
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Marka Jentschkeho z CzechTrade nebo přímo
kancelář v Londýně, rádi s vámi danou záležitost prodiskutujeme:
Marek Jentschke
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: +420 224 907 584
mob: +420 727 871 639
e-mail: marek.jentschke@czechtrade.cz

Martin Macourek/Eva Pallová
CzechTrade Londýn
26 Kensington Palace Gardens, W84QY, London
tel: +44 (0) 207 9850 738, +44 (0) 207 2432 727
mob: +44 (0) 774 636 4109
e-mail: london@czechtrade.cz

