Na zahraničních trzích
se vyznáme

A R CHIT ECT ´16
Mezinárodní odborný veletrh stavebních technologií
Místo konání: Bangkok, Thajsko
Datum konání: 26. dubna – 1. května 2016
Obor: stavební technologie a materiály, vybavení kanceláří, obchodů a
domácností, osvětlení, design, bezpečnost a ochrana
Veletrh ARCHITECT´16 je mezinárodní událostí na poli stavebních technologií,
vybavení kanceláří, obchodů a domácností s významným postavením mezi odbornou i
laickou veřejností v rámci celého regionu ASEAN, který představuje trh s více než 600
mil. obyvatel. Mezi hlavní kategorie zaměření veletrhu patří zařízení a dekorace,
sanitární vybavení, kuchyně, koupelny, dlažba a kámen, dveře, okna, střechy, kovové
konstrukce, osvětlení, elektrické přístroje, stavebnictví, stavitel domů, bezpečnost a
ochrana. Letošní ročník je již jubilejní třicátý.
Zahraniční kancelář CzechTrade v Bangkoku připravuje prezentaci českých firem za
účelem nalezení nových obchodních příležitostí pro české exportéry.
www.architectexpo.com
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh podporuje následující produktové kategorie:
•
•

•
•
•
•
•

Vybavení a dekorace (nábytek, dekorace, koberce, závěsy, řemeslné výrobky, obrazy, sochy)
Sanitární vybavení, kuchyně, koupelny, dlažba a kámen (stropní desky a příčky, akustické
materiály, izolační materiály, ventilace, dlažby a obklady, sanitární zboží, koupelny, kuchyňské
přístroje, kuchyňské linky, sauny, bazény, dlaždice, kámen)
Dveře, okna, střechy, kovové konstrukce
Osvětlení, elektrické přístroje (osvětlení, elektrické přístroje, klimatizace, audio-vizuální
systémy, kabelové systémy, výtahy, eskalátory, zařízení na ochranu proti přepětí)
Stavebnictví (stavební stroje a zařízení, automatizované systémy budov, mísiče betonu,
lešení, elektrické nástroje)
Stavitel domů (stavební společnosti, architekti, developeři)
Bezpečnost a ochrana (automatizované systémy, telekomunikace, kontrola přístupu,
kamerové systémy, ochrana objektů, kabelové systémy, systémy parkování aut, systémová
integrace, protipožární zabezpečení)

Veletrh se koná každoročně na výstavišti IMPACT v Bangkoku (Challenger Hall 1 – 3). Letošní ročník je
jubilejním třicátým.
Více informací o výstavišti na: www.impact.co.th
Veletrh je určen odborné i laické veřejnosti: developerským společnostem, investorům, architektům,
interiérovým designérům, technikům, dodavatelům, obchodníkům, správcům budov, vlastníkům hotelů
a resortů, průmyslníkům, vládním úředníkům atd.
Loňského ročníku se zúčastnilo 800 firem včetně 311 ze zahraničí (Belgie, Kanada, Čína, Indie, Japonsko,
Korea, Malajsie, Rusko, Singapur a Vietnam) na výstavní ploše 75 tisíc m2 a přes 369 tisíc návštěvníků.
Více informací na: www.architectexpo.com

PROČ THAJSKO?
Thajsko je se svými 65 mil. obyvatel druhou největší ekonomikou v uskupení zemí ASEAN, které zahrnuje
10 zemí jihovýchodní Asie s více než 600 mil. obyvatel. Rostoucí střední vrstva, stabilní
makroekonomické a podnikatelské prostředí, fungující kapitálový trh, silná podpora zahraničních
investic a strategická poloha uprostřed sub-regionu širšího Mekongu se 320 mil. obyvatel dělají z Thajska
ideální vstupní bránu nejen do regionu jihovýchodní Asie, ale celého asijsko-pacifického regionu, kde žije
polovina světové populace. Velké thajské společnosti, včetně developerských firem a hotelových
řetězců, expandují do zahraničí a těží z růstu rychle rostoucích sousedních ekonomik (Kambodža, Laos,
Myanmar, Vietnam).
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THAJSKÝ STAVEBNÍ TRH VYKAZUJE ROBUSTNÍ RŮST
Přes zpomalení celkového hospodářského růstu Thajsko v současné době prožívá stavební boom, který
je charakterizován masivními investicemi do rezidenčních i komerčních nemovitostí a rozsáhlými
vládními investicemi do dopravní infrastruktury.
Investice do rezidenčních nemovitostí v roce 2015 jsou odhadovány na 960 miliard THB (cca 27 miliard
US$), dosud převažuje výstavba vysoko-podlažních rezidenčních budov, tzv. kondominií, ale roste zájem
i o nízko-podlažní rezidenční objekty a samostatné vily. Trh je soustředěn především do oblasti širšího
Bangkoku s více než 10 mil. obyvatel, který je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících asijských měst, a
přímořských letovisek Pattaya a Hua Hin, v poslední době se zvyšuje zájem i v provinčních městech.
Rezidenční výstavba je poháněna rapidním rozšiřováním sítě nadzemní elektrické dráhy a metra, která
se má během příštích 7 let rozšířit na 600 km. Do modernizace a rozšíření dopravní infrastruktury
v oblasti Bangkoku plánuje thajská vláda investovat v příštích sedmi letech 1910 miliard THB (cca 55
miliard US$). Podél nových tras nadzemní elektrické dráhy a metra jsou rychle budovány nové rezidenční
i komerční projekty.
Vysokou cenovou úroveň pomáhají udržovat vedle neochabujícího zájmu bohaté thajské klientely i
zahraniční investice, zejména z Hongkongu a Singapuru. Průměrná cena nových apartmánů se za
poslední rok zvýšila o 35%. Zatímco sílí tlak na snižování cen apartmánů nižší a střední cenové kategorie,
poptávka po dražších a luxusních apartmánech, kde ceny začínají na 150 tisících THB/m² (cca 4000 US$),
je stále velmi silná. Nejdražší apartmány v cenové kategorii nad 300 tisíc THB/m² (kolem 10000 US$) se
stále prodávají velmi dobře.
Spolu s rezidenční výstavbou se rozvíjejí i velká nákupní centra a kancelářské budovy. Vytvořením
jednotného trhu ASEAN Economic Community (AEC) se začínají uvolňovat bariéry pro volný pohyb zboží,
služeb, osob a kapitálu v rámci uskupení zemí ASEAN s více než 600 mil. obyvatel. Jedním z prvních
sektorů, který je deregulován, jsou bankovnictví a finanční služby. Očekává se další expanze thajských
bank do ostatních zemí JV Asie, ale i vstup zahraničních bank na thajský trh, a s tím poroste i poptávka
pro kvalitním vybavení moderních kancelářských prostor.
V průběhu příštích pěti let bude panorama Bangkoku obohaceno o dalších deset mrakodrapů, včetně
615 m vysoké „Super Tower“, která se má stát nejvyšší budovou v jihovýchodní Asii. Další tři
mrakodrapy přesáhnou výšku 300 m, mezi nimi 314 metrů vysoká Mahanakhon Tower se 77 podlažími
je již před dokončením.
Prezentace českých firem bude cílena jak na stavební společnosti a výrobce stavebních hmot a
materiálů, tak i na bohatou klientelu z Thajska i ostatních zemí regionu JV Asie prostřednictvím
designových studií, architektonických kanceláří a developerských firem, které vedle Thajska velmi často
působí i v zahraničí.
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CÍL PREZENTACE
•
•
•
•
•

Podpora českých firem z oblasti stavebních technologií, vybavení a dekorací kanceláří, obchodů a
domácností, sanitárního vybavení, osvětlení, bezpečnosti a ochrany a špičkového designu.
Nabídka prezentace těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují.
Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavě.
Sběr poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery
Ověření reakce a zájmu trhu nejen v Thajsku, ale v celé JV Asii.

Součástí účasti CzechTrade na veletrhu bude i zorganizování semináře, na kterém budou mít české firmy
příležitost představit své výrobky a technologie předním thajským stavebním firmám, developerským
společnostem, architektům a designovým studiím.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou
kapacitou, na kterém Vaší firmu rádi uvítáme. Stánek bude umístěn ve velmi prestižním
prostoru přímo u vchodu do mezinárodní sekce veletrhu.
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:

1. VLASTNÍ STÁNEK VAŠÍ FIRMY
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vlastní stánek Vaší firmy o velikosti 9m² vybudovaný na míru podle Vašich požadavků
Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky a základního občerstvení
Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade
Zveřejnění profilu Vaší firmy na stránkách organizátora veletrhu TTF International
Zveřejnění jména a kontaktních údajů Vaší firmy v časopise „Builder magazine“
Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
Prezentaci zahraniční kanceláře CzechTrade v Bangkoku obsahující stručnou analýzu thajského
stavebního trhu a jeho významu v thajské ekonomice, včetně základních informací o
nejvýznamnějších stavebních firmách, developerských společnostech, architektonických
kancelářích a designových studií (při zahájení veletrhu)
Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi
obchodními partnery
Vyhodnocení výsledků účasti, získaných informací a kontaktů a projednání scénářů dalšího
postupu na thajském trhu při závěrečné poradě s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v
Bangkoku
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•

Analýzu velikosti trhu, jeho dynamiky a konkurenčního prostředí podle zemí původu na základě
dovozních statistik za posledních pět let (na základě HS kódů předaných klientem – v ceně je
zahrnuta analýza jednoho produktu, další analýzy je možné zpracovat v rámci individuální služby)

CENA: 120 000 CZK (bez DPH)

2. KATALOGOVÁ PREZENTACE S OSOBNÍ ÚČASTÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Stolek se dvěma židlemi, stojan na katalogy
Sdílený stolek se čtyřmi židlemi pro jednání
Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce
Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku
Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky a základního občerstvení
Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade
Zveřejnění profilu Vaší firmy na stránkách organizátora veletrhu TTF International
Zveřejnění jména a kontaktních údajů Vaší firmy v časopise „Builder magazine“
Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu
Prezentaci zahraniční kanceláře CzechTrade v Bangkoku obsahující stručnou analýzu
thajského stavebního trhu a jeho významu v thajské ekonomice, včetně základních informací
o nejvýznamnějších stavebních firmách, developerských společnostech, architektonických
kancelářích a designových studií (při zahájení veletrhu)
Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi
obchodními partnery
Vyhodnocení výsledků účasti, získaných informací a kontaktů a projednání scénářů dalšího
postupu na thajském trhu při závěrečné poradě s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade
v Bangkoku

CENA: 40 000 CZK (bez DPH)

3. KATALOGOVÁ PREZENTACE
•

•
•
•
•
•

Prezentace Vaší firmy prostřednictvím zahraniční kanceláře CzechTrade v Bangkoku na
společné expozici českých firem agentury CzechTrade – formou katalogů/prezentačních
materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech
Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku
Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade
Zveřejnění profilu Vaší firmy na stránkách organizátora veletrhu TTF International
Zveřejnění jména a kontaktních údajů Vaší firmy v časopise „Builder magazine“
S případnými zájemci sjednáme obchodní jednání pracovníků zahraniční kanceláře
CzechTrade v Bangkoku
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•
•

Zaslání materiálů z veletrhu s doporučením konkrétních kroků pro klienta, včetně uvedení
všech získaných relevantních kontaktů na zájemce o spolupráci a produkty
Vypracování individuální závěrečné zprávy včetně uvedení všech získaných, relevantních
kontaktů na zájemce o konkrétní produkty a doporučením dalších kroků pro klienta

CENA: 25 000 CZK (bez DPH)

4. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Analýza dovozních statistik
Analýza velikosti trhu, jeho dynamiky a konkurenčního prostředí podle zemí původu na základě
dovozních statistik za posledních pět let (na základě HS kódů předaných klientem)
CENA: 10 000 CZK (bez DPH) za vypracování analýzy dovozních statistik jednoho produktu

Reklamní transparent
Reklamní transparent 7 x 4 m umístěný na podélné stěně haly nad úrovní stánků.
CENA: 15 000 CZK (bez DPH) - zahrnuje výrobu, instalaci a likvidaci. Vystavovatel musí dodat grafické
podklady v kvalitě požadované pro tisk.

Služby hostesky
Součástí doplňkových služeb jsou i služby hostesek, které mohou případně pomoci i s tlumočením
mezi thajštinou a angličtinou.
CENA: 2 500 CZK (bez DPH) za den. Zahrnuje 10 hodin na stánku včetně 2hodin na přestávky.

5. DOPROVODNÉ SLUŽBY A AKCE
Kancelář Czechtrade v Bangkoku zorganizuje pro účastníky veletrhu seminář pro thajské partnery,
na kterém budou moci prezentovat svoje výrobky a služby předním thajským stavebním firmám,
developerským společnostem, hotelům, architektům a designovým studiím.
CENA: 20 000 CZK (bez DPH) za jednu firmu.
V této ceně jsou zahrnuty náklady spojené s organizací semináře a zajištěním účasti zástupců
významných thajských firem s rozhodovací pravomocí. Součástí semináře bude i kvalitní pohoštění,
v rámci kterého bude vytvořen prostor pro navázání neformálních kontaktů s potenciálními klienty.
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Oficiální speditér veletrhu:

POŽADOVANÉ MATERIÁLY KE KATALOGOVÉ PREZENTACI:
•

•
•

•
•
•

Průvodní dopis (max. 1 strana A4, v anglickém 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 thajským trhem, přehled případných stálých či
bývalých partnerů, eventuálně uvedení důvodů minulých neúspěšných pokusů o proniknutí na
místní trh
Katalogy a prospekty výrobků (v anglickém jazyce) cca 30 - 40 ks.
Plakáty nebo banner na stánek. Zaslání loga firmy elektronicky na zahraniční kancelář CzechTrade
v Bangkoku k dalšímu zpracování
Případné další propagační materiály - prezentační CD, kopie atestů, certifikátů nebo ocenění

PODMÍNKY ÚČASTI
•
•
•

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

ARCHITECT´16
Místo konání: Bangkok, Thajsko
Datum konání: 26.dubna – 1.května 2016

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte e-mailem a originál doporučeně poštou
nejpozději do 28. února 2016 na níže uvedené kontakty
Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Ing.Martina Hlavničku z CzechTrade nebo přímo
kancelář CzechTrade v Bangkoku, rádi s vámi podmínky Vaší účasti na veletrhu ARCHITECT´16
prodiskutujeme:
Ing.Martin Hlavnička
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel: +420 224 907 868
Mob.: +420 724 249 783
E-mail: martin.hlavnicka@czechtrade.cz

Ing. Jan Lembas
CzechTrade Promotion Agency
Embassy of the Czech Republic in Thailad
All Seasons Place 87/2, 36/F CRC Tower
Wireless Road
Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Thailand
Tel: + 66 2 625 3063
Mob: +66 970 390 975
E-mail: jan.lembas@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:
Vlastní stánek 9m² ………………………………………………..……………………..………………120 000,- CZK + DPH
Katalogová prezentace s osobní účastí .......................................................... 40 000,- CZK + DPH
Katalogová prezentace.................................................................................... 25 000,- CZK + DPH
Analýza dovozních statistik ............................................................................. 10 000,- CZK + DPH
Reklamní transparent 7 x 4 m ......................................................................... 15 000,- CZK + DPH
Služby hostesky (2 500 CZK + DPH/den): Počet dní: ……….. Celková cena:................... ,- CZK + DPH
Účast na semináři .......................................................................................... 20 000,- CZK + DPH
Asistence podle individuálního konkrétního zadání

Místo, datum
..............................................................................

Podpis
..............................................................................
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Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně, poštou na adresu:

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU
Ing. Martin Hlavnička
Dittrichova 21,
128 01 Praha 2
Tel.: +420 224 907 868
Mob.: +420 724 249 783
E-mail: martin.hlavnicka@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/Obchodnipodminky/Vseobecne-obchodni-podminky_2016.pdf

