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Prezentace na zahraničních veletrzích pod
hlavičkou CzechTrade

CzechTrade nabízí firmám osobní nebo ka-
talogovou prezentaci na společném stánku na
vybraném zahraničním veletrhu, která je posky-
tována v rámci služeb agentury CzechTrade.
Společná účast snižuje náklady na prezentaci
firmy na veletrzích v zájmových teritoriích. Nej-
větší přidanou hodnotou této formy účasti je
možnost využití služeb zahraničních zástupců
CzechTrade. Pracovníci zahraničních zastoupení
poskytují vystavovatelům standardní i indivi-
duální služby před akcí, během konání veletrhu
a také po něm. Například pozvou vytipované
obchodní partnery na stánek k osobnímu jed-
nání, pomohou s přípravou propagačních mate-
riálů v místním jazyce a v případě potřeby mo-
hou tlumočit.

Veletrhy jsou ideální příležitostí pro navázání
osobních vztahů se zahraničními partnery a před-
stavení firemní produkce. Pokud vás některý z ní-
že uvedených veletrhů zaujal, kontaktujte níže
uvedeného garanta akcí pro bližší informace
k osobní/katalogové prezentaci nebo asis-
tenčních služeb zahraničních kanceláří Czech-
Trade. Všechny zahraniční akce podporované
CzechTrade najdete na www.czechtrade.cz.

Cairo Energy 2015 (1. – 3. září 2015, Káhira,
Egypt)

International Energy, Oil & Gas Conference
& Exhibition 2015 zaujímá pozici nejdůležitěj-
šího energického veletrhu v Egyptě. Veletrh je
zaměřen na následující kategorie: výstavba

a retrofity elektráren, zpracování ropy a zem-
ního plynu a obnovitelné zdroje energie.

Energetab 2015 (15. – 17. září 2015, Bielsko–
Biała, Polsko)

Veletrh si svou popularitu si získal pojetím
energetiky jako komplexu činností od vytváření
energie, její kumulaci a uchovávání až po dis-
tribuci, což umožňuje jednotlivým firmám
představit své výrobky a technologie v náleži-
tém kontextu. Zaměření veletrhu: suroviny

a paliva pro výrobu energie, stroje a zařízení na
výrobu, přeměnu akumulaci energie, využití ob-
novitelných zdrojů energie, distribuce elektric-
ké energie, měřící a kontrolní systémy, auto-
matické řídicí systémy a informatika, elektro-
instalační zařízení a konstrukce a řešení elek-
trických inženýrských sítí.

Electric, Power and Renewable Energy INDO-
NESIA 2015 (16. – 19. září 2015, Jakarta, Indo-
nésie)

Indonésie má obrovský potenciál rozvoje
energetického sektoru. Výstavba elektráren
všech možných druhů a přenos elektrické energie
je prioritou nové vlády. Zaměření veletrhu: výroba
a rozvod elektrické energie, pomocné systémy
elektráren, obnovitelné zdroje energie (geoter-
mální a solární energie, zpracování biomasy).

Offshore Energy 2015 (13. a 14. října 2015,
Amsterdam, Nizozemsko)

Těžba ropy a energetika jsou v Nizozemsku
jedny z nejdynamičtějších oborů. Nizozemské firmy
hledají do svých projektů dodavatele či subdodava-
tele v oblasti energetického sektoru, engineeringu,
strojírenství pro offshore a podobně.

Kontakt: 
Marek Jentschke, 

tel.: 224 907 584, mobil: 727 871 639, 
e-mail: marek.jentschke@czechtrade.cz

(red)

Společná účast na zahraničních výstavách 
a veletrzích v Egyptě, Polsku, 
Indonésii a Holandsku
Agentura CzechTrade organizuje společnou účast českých firem na zahraničních výstavách a veletrzích. České firmy tak mohou kromě
oficiálních účastí pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR využít další formu prezentace.

Jakarta, Indonésie

Bielsko–Biała, Polsko
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Na zahraničních trzích se vyznáme

• Sledujeme pro vás dění na světových trzích

• Poskytujeme informace z první ruky, které nenajdete na internetu

• Aktivně vyhledáváme exportní příležitosti

• Umíme pro vás získat ověřené obchodní kontakty

• Pomůžeme vám s prezentací vašeho produktu v zahraničí

• Poradíme s výběrem vhodného zahraničního trhu

www.czechtrade.cz

CzechTrade – partner českých exportérů na pěti kontinentech




