Na zahraničních trzích se vyznáme
BIZNES EXPO 2016
Místo konání: Katowice, Polsko
Datum konání: 10. - 12. 10. 2015
Obor: služby a výrobky pro sektor MSP

Biznes Expo 2016 je šestý ročník veletrhu, který pořádá Regionální
hospodářská komora Katowice ve spolupráci se společnosti Pro Arte. Veletrh
se koná u příležitosti VI. Evropského kongresu malých a středních podniků
(MSP) a představuje nabídku firem, které nabízí služby nebo výrobky pro
firmy sektoru MSP.

Zahraniční kancelář CzechTrade/MPO v Katowicích připravuje prezentaci
českých firem za účelem nalezení nových obchodních partnerů a příležitostí v
Polsku.

www.targibiznesexpo.pl

BI ZN ES EX PO 2016
Místo konání: Katowice, Polsko
Datum konání: 10. - 12. 10. 2015

ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh podporuje služby a výrobky pro firmy z sektoru MSP:
Profil vystavovatelů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školení, personální agentury, řízení podniků
Marketing, PR
IT, E – commerce
Finance, bankovnictví, pojištění
Edukace
Outsourcing, CSR
Zahraniční spolupráce
Nemovitosti, nabídka investičních pozemků
Ekologická řešení pro business
Logistika, spedice
Medicína, zdraví, krása
Turistika
Právní a daňové poradenství

CÍL PREZENTACE
•

Prezentace českých firem působících v oblasti služeb pro sektor MSP v Polsku na veletrhu, který
je součásti Evropského kongresu MSP a asistence při navázání kontaktů se zahraničními partnery.

•
•

Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CT/MPO pro české firmy.
Prezentace České republiky jako země s významnými dodavateli služeb pro MSP v Polsku a
zajímavou nabídkou v turistické oblasti.

Proč se veletrhu zúčastnit:
•
•
•
•
•
•
•

Jediný v Polsku veletrh zaměřený na sektor MSP.
Na jednom místě se setkávají zástupci businessu, za účelem výměny služeb, znalosti, zkušenosti,
kontaktů.
Každoroční návštěvnost 3 – 5 tis. lidi
Možnost prezentace své nabídky s přímým kontaktem s velkým množstvím potenciálních
odběratelů
Nové kontakty
Mezinárodní rozsah
Možnost účasti v připravovaných setkáních B2B
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajistila 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.

OSOBNÍ ÚČÁST NA AKCI
Firmám nabízíme osobní účast na veletrhu s poskytnutím prostoru pro vlastní prezentaci, zázemí na
stánku CzechTrade s možnosti asistenční služby ZK CT vč. tlumočení při jednání.
Cena zahrnuje možnost využití části výstavní plochy stánku CT (6 m2), včetně výstavby stánku,
základního vybavení stánku, stěny stánku budou k využití pro propagaci firmy a výrobků (plakáty,
bannery) a současně asistenční služby před a v průběhu veletrhu. V ceně je zahrnuta účast 2 zástupců
firmy.
Jakékoliv speciální požadavky na vybavení je třeba projednat předem a dodatečné náklady budou
přeúčtovány podle cen organizátora akce po předchozím odsouhlasení.
Výstupem služby bude písemná zpráva z akce.
Cena služby ………………………………………………………………………………………………..……………10 500,- Kč + DPH
Maximální počet účastníků……………………………………………………………………………………..……………..….…… 6

PODMÍNKY ÚČASTI
• Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky.
• Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktura)
• Včasné doručení požadovaných materiálů.
Přihlášky prosím zasílejte do 1. 9. 2016
Pokud vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte Václava Štiku z CzechTrade nebo přímo naši kancelář
CzechTrade Katowice, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme.
Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Kontaktní osoba:
Kontaktní osoba:
Václav Štika
Magdalena Holeksová
CzechTrade
CzechTrade Katowice/Velvyslanectví ČR ve Varšavě
ul. Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
ul. Koszykowa 18
tel: +420 224 907 513
00 – 555 Warszawa, Polsko
mob: +420 724 808 086
mob. +420 606 338 916
mail: vaclav.stika@czechtrade.cz
mail:magdalena.holeksova@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…………………………………………………………………………………10 500,- Kč + DPH

Místo, datum .............................................................. Podpis .....................................................................
Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně poštou na adresu :
Václav Štika
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU
Dittrichova 21,
128 01 Praha 2
tel. +420 224 907 513, 724 808 086
e – mail: vaclav.stika@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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky_2016.pdf

