ELEKTRO & ENERGETIKA &
STAVEBNICTVÍ & VODOHOSPODÁŘSTVÍ
2017
20. – 24. 9. 2017
BUDVA, ČERNÁ HORA

Zahraniční kancelář CzechTrade v Černé Hoře připravuje prezentaci
českých firem na společném stánku během veletrhů Elektro, Energetiky,
Stavebnictví a Vodohospodářství 2017, které probíhají na Jadranském
veletrhu souběžně, za účelem nalezení nových odbytových možností
a spolupráce
na
perspektivních
energetických,
stavebních
a vodohospodářských projektech.
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ZAMĚŘENÍ VELETRHŮ
ELEKTRO - Mezi hlavní záměry tohoto veletrhu patří stroje a zařízení v oblasti
elektroenergetiky, elektroinstalační techniky a elektroniky, a v neposlední řadě také
služby.
ENERGETIKA - Hlavním cílem veletrhu je především prezentace technologií a
produktů z oblasti energetiky, v návaznosti na plánovanou výstavbu fosilní elektrárny Pljevlja.
Energetika a související obory zažívají aktuálně na Balkáně dynamický vývoj, využijte tuto
příležitost a staňte se jeho součástí.
VODOHOSPODÁŘSTVÍ - Je základ rozvoje hospodářství a vytváří perspektivní rozvoj
každého státu v 21. století. Problém vody, její využití a její dostupnost jsou stále důležitější
otázky moderního života a světa.
STAVEBNICTVÍ - Specializovaný veletrh Stavebnictví je jeden z nejdůležitějších
hospodářských událostí v tomto oboru. Profesionálům, návštěvníkům a potencionálním
kupcům zde představí nové výrobky, technologie a vývojové trendy ve stavebnictví.

VELETRHY PODPORUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE:


Dodavatelé do energetického sektoru



Výroba, přeměna a kumulace elektrické energie



Distribuce elektrické energie



Měřící a kontrolní systémy, automatické řídicí systémy a informatika



Materiály potřebné k elektroinstalacím, elektroinstalační zařízení a konstrukce



Řešení elektrických inženýrských sítí



Vodovody



Ochrana před povodněmi a erozi,



Přístroje a nástroje pro kontrolu kvality vody a odpadních vod



Projekty a investice v oblasti zásobování vodou



odvádění a čištění odpadních vod



Komunální služby a vodní pomůcky



Stavební materiály a jejich distribuce
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Truhlářské, stroje,



Design



Kompletní řešení pro interiéry a exteriéry budov různých účely

CÍL PREZENTACE


Představit české firmy z oblasti energetiky, vodohospodářství a
stavebnictví jako kvalitního a spolehlivého obchodního partnera



Prohloubit stávající obchodní vztahy



Získat nové obchodní partnery

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Účast na společném stánku CzechTrade s nabídkou doprovodných asistenčních služeb:

OSOBNÍ ÚČAST VE SPOLEČNÉ EXPOZICI


Plocha v rámci společné expozice



Základní vybavení stánku (prosklený infopult, jednací stůl, židle)



Společné zázemí (vybavená kuchyňka a sklad)



vystavovatelské průkazy/vstup na veletrh pro vaše zástupce



Stěny stánků budou využity k propagaci firmy a výrobků



Asistenční služby CzechTrade (asistence při obchodních jednáních, překlad)



Samostatný zápis do veletržního katalogu

Cena služby: 75 000 Kč / firma (bez DPH)

KATALOGOVÁ PREZENTACE


Prezentace katalogů Vaší firmy na veletrhu na stánku CzechTrade (firma je na
stánku zastoupena ředitelem ZK Černá Hora)
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Závěrečná zpráva o průběhu akce tzv. follow-up mapující aktuální příležitosti v
teritoriu, získané kontakty a poptávky, včetně doporučujících kroků pro další
činnost.



Samostatný zápis do veletržního katalogu

Cena služby: 25 000 Kč / firma (bez DPH)

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU
Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky.
Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem
zaslána zálohová faktura).
Včasné doručení požadovaných materiálů a spolupráce se zahraniční kanceláří.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb,
vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ZAŠLETE GESTOROVI AKCE DO 15. 7. 2017.

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK PODGORICA:

Vendula Hlobilová
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Izudin Gušmirovič
Visariona Borilovića 15
81000, Podgorica
Montenegro

tel: +420 224 907 533
M: +420 602 282 641
e-mail:vendula.hlobilova@czechtrade.cz

tel: +38220290438
M: +38269334521
e-mail:izudin.gusmirovic@czechtrade.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, č.p.
Město, PSČ
Kontaktní osoba / funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Web
Hlavní činnost firmy
Roční obrat
Podíl exportu na obratu
Výrobky/služby
k nabídnutí

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY:
Osobní účast 75 000 Kč + DPH
Katalogová prezentace 25 000 Kč + DPH
Místo, datum .......................................................... Podpis ..............................................................

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU:
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Vendula Hlobilová
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: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-

nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

