Na zahraničních trzích
se vyznáme

EL MÄSS AN 201 6
Největší veletrh osvětlení a elektrotechniky ve Švédsku
Místo konání: Kista (Stockholm), Švédsko
Datum konání: 19.-20. října 2016
Obor: osvětlení, elektrotechnické komponenty a systémy
Veletrh je zaměřený především na výrobce interiérových a exteriérových osvětlení,
spínačů, baterií, solárních panelů, čidel, alarmů, měřičů, pojistek, elektronářadí,
světelné regulace, inteligentních domácích systémů, kabelů apod.
Zahraniční kancelář CzechTrade Stockholm připravuje prezentaci českých firem za
účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessan-stockholm2015_64757/elmaessan-stockholm-2015_64767/

EL MÄSSAN 2016
Místo konání: KISTA (STOCKHOLM)
Datum konání: 19 – 20. října 2016
ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh EL Mässan je tradiční největší výstavní akcí ve Švédsku zaměřenou na obory jako je exteriérové
a interiérové osvětlení, dále na výrobce elektro komponentů jako jsou například , spínače, baterie,
solární panely, čidla, alarmy, měřiče, pojistky, elektronářadí, světelná regulace, inteligentní domácí
systémy, kabely atp. Mezi návštěvníky veletrhu se řadí především nákupčí, elektrotechničtí inženýři,
konzultanti v oblasti elektro, projektoví manažeři ve stavebnictví, architekti a designéři, developeři a
majitelé nemovitostí.

CÍL PREZENTACE
Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CzechTrade pro české firmy v oboru elektrotechniky. Představení
ČR a služeb státu pro zahraniční firmy - získání exportních příležitosti. Prezentace a podpora českých
elektrotechnických firem jako potenciálních subdodavatelů na jedné z předních švédských akcí
v sektoru.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:
OSOBNÍ ÚČAST VE SPOLEČNÉ EXPOZICI












osobní 2 denní účast na vlastní vyhrazené výstavní ploše 10 m2 v rámci společného stánku pod
hlavičkou České republiky (mimo jiné zahrnutí do katalogu vystavovatelů, loga firem na
výstavních skříňkách)
zahraniční zastoupení CzechTrade Scandinavia kompletně zajistí veškeré záležitosti spojené
s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a vzorky
před veletrhem zahraniční zastoupení CzechTrade Scandinavia vytipuje a osloví velké množství
švédských (skandinávských) firem - potenciálních zájemců o subdodávky z oborů odpovídajících
charakteristice prezentovaných firem, možných zájemců o spolupráci - a pozve je na stánek
asistenční služby CzechTrade Scandinavia před a v průběhu veletrhu - zajištění vystavovatelských
průkazů, organizace účasti na stánku, směrování návštěvníků podle oboru zájmu k účastnícím se
firmám atd.
asistence při dopravě a ubytování
zařazení do společné brožury českých firem v anglickém jazyce distribuované v tištěné podobě
na stánku
vypracování závěrečné zprávy obsahující kontakty na konkrétní poptávající

Cena služby: ........................................................................................ 116.000,- Kč / firma (bez DPH)*
Počet firem: ....................................................................................................................................... 3
*cena obsahuje náklady na plochu, stavbu stánku včetně zázemí a výše uvedené služby. Cena neobsahuje extra vybavení typu výstavních skříněk,
jednacích stolečků a banerů, které je možné přes CzechTrade objednat a uhradit extra dle nabídky veletržní správy.
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Místo konání: KISTA (STOCKHOLM)
Datum konání: 19 – 20. října 2016

KATALOGOVÁ PREZENTACE








aktivní prezentace českých firem na veletrhu propagačními materiály každé firmy
před veletrhem zahraniční zastoupení CzechTrade Scandinavia vytipuje a osloví velké množství
švédských (skandinávských) firem - potenciálních zájemců o subdodávky z oborů odpovídajících
charakteristice prezentovaných firem, možných zájemců o spolupráci - a pozve je na stánek
získání maxima kontaktů na zájemce o produkty a spolupráci
předání získaných kontaktů v závěrečné zprávě, doporučení dalších kroků na trhu a spolupráce
při rozpracování získaných kontaktů.
zařazení do společné brožury českých firem v anglickém jazyce distribuované v tištěné podobě
na stánku
vypracování závěrečné zprávy

Cena služby: ............................................................................................ 15 000,- Kč / firma (bez DPH)
Počet firem: ....................................................................................................................................... 3
POŽADOVANÉ MATERIÁLY KE KATALOGOVÉ ÚČASTI:







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).
Katalogy a prospekty výrobků (v anglickém jazyce) cca 30 - 40 ks.
Plakáty nebo banner na stánek.
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.

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte nejpozději do 30. června 2016 na níže
uvedené kontakty.
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Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Marta Stolařová
Exportní konzultant
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Dittrichova 21
120 00 Praha 2
tel: 224 907 552
mob: 725 763 172
e-mail: marta.stolarova@czechtrade.cz

Vítězslav Blažek
CzechTrade Scandinavia
Villagatan 21, 114 32 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 236 712
Mob: +46 707 640 353
E-mail: vitezslav.blazek@czechtrade.cz
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Datum konání: 19 – 20. října 2016
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: 116.000 Kč + DPH
Katalogová prezentace: 15.000 Kč + DPH

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

Podpis .............................................................................

Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně poštou na adresu níže:
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU
MARTA STOLAŘOVÁ
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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky_2016.pdf

