
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
METALLOOBRABOTKA.  SVARKA 2015 

Místo konání: Perm, Rusko 
Datum konání: 7. - 10. dubna 2015 
Obor: kovoobrábění  

   
  Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a 

nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské možnosti v oboru kovoobrábění a strojírenství jsou 
dnes zajímavým tématem pro tisíce světových koncernů a firem, které se snaží v Rusku 
najít nového obchodního partnera, zejména v regionech RF.  

Zájem ze strany zahraničních firem o spolupráci s ruskými subjekty podnikajícími ve výše 
uvedené oblasti průmyslu je standardně vysoký.  

 

Zahraniční zastoupení CzechTrade v Moskvě proto připravuje prezentaci českých firem 
na mezinárodním strojírenském veletrhu v Permi za účelem nalezení nových 
odbytových možností nejen v tomto regionu Ruska.  

 

 

Na zahraničních trzích 
se vyznáme 
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Ve dnech 7. - 10. dubna 2015 se v permském veletržním areálu Permskaja Jarmarka uskuteční již 14tý 

ročník specializovaného mezinárodního veletrhu METALLOOBRABOTKA. SVARKA – 2015. Veletrh je svým 

rozsahem, zaměřením a obsazením jeden z největších a nejkvalitnějších oborově zaměřených akcí 

pořádaných v Rusku a je jednoznačně největší akcí v regionu Ruska mimo Moskvu. Akce se koná 

pravidelně každý rok v Permi, sjíždějí se na ni vystavovatelé z blízkého i vzdáleného zahraničí, zájem o 

účast na veletrhu měl každoročně vzrůstající tendenci. Podrobné informace o výstavě, včetně 

podrobných statistických údajů a seznamu vystavovatelů minulých ročníků, lze nalézt na internetové 

adrese  http://expometperm.ru.  

   

ZAMĚŘENÍ VELETRHU  

• Kovoobráběcí stroje a zařízení (nové a použité) 

• Lisy, zařízení pro kovárny  

• Slévárenské zařízení  

• Svářecí technika  

• Generátorové a kompresorové zařízení  

• Kontrolní - měřicí stroje a zařízení, pomůcky a nářadí  

• Kompletační díly a materiály 

• Mazací a chladící oleje / tekutiny 

• Laserové zařízení  

• Výzkum, technologický a konstrukční vývoj, řízení výroby 

• Investiční a inovační projekty  

• Prostředky obrany  

• Systémy automatického projektování 

• Ekologická bezpečnost a technika bezpečnosti 

• Technická literatura a informace 

 
 

CÍL PREZENTACE 

• podpořit export účastnících se českých výrobců a dodavatelů  

• navázat nové obchodní kontakty, sběr poptávek pro české podnikatelské subjekty  

• zajistit možnost prezentace firmám prostřednictvím stánku CzechTrade za výhodnějších  

finančních podmínek  

• prezentovat Českou republiku jako spolehlivého dodavatele a zajímavého partnera v oblasti  

strojírenství a kovoobrábění  

• podpořit image České republiky v tomto segmentu trhu  

• zvýšit povědomí zahraničních subjektů o možnosti využití služeb agentury CzechTrade. 
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V případě, že se rozhodnete prezentovat na této akci v rámci společné expozice vládní agentury 

CzechTrade, nabízíme Vám výběr z následujících variant. 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM: 

 

1. OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU  

Firmám nabízíme osobní účast na veletrhu s poskytnutím prostoru pro vlastní prezentaci, zázemí na  

stánku CzechTrade a asistenční služby, které budou zajišťovat pracovníci agentury CzechTrade.  

Služba obsahuje:  

Účast firmy na společné výstavní ploše (obvykle 1 stůl a 3 židle), průkaz ke vstupu na výstavu, asistenční 
služby CzechTrade před/v průběhu/ po výstavě,  výstavba stánku, přípojka na elektřinu, základní 
vybavení nábytkem, pozvání potencionálních klientů na výstavu a jednání, asistenční služby zástupců 
CzechTrade na stánku, příležitostně krátké tlumočení a konzultace při obchodních jednáních, 
samozřejmě s ohledem na další účastníky a jiné povinnosti zahraničního zástupce.  

Cena služby: 60.000 Kč (+ DPH)  

Pozn.: Z prostorových důvodů nedoporučujeme z jedné firmy více než 2-3 zástupce.  

Maximální počet firem: 6 

 

2. KATALOGOVOU PREZENTACI NA VELETRHU  

Zahraniční kancelář CzechTrade nabízí katalogovou prezentaci v rámci společného stánku.  

Služba zahrnuje:  

• akviziční akci a direct-mailing před veletrhem zaměřený na oslovení potenciálních obchodních  

partnerů  

• osobní účast pracovníků CzechTrade, prezentaci firmy návštěvníkům veletrhu a na stánku, sběr  

kontaktů a informací  

• po skončení veletrhu vypracování závěrečné zprávy  

Cena služby: 15.000 Kč (+ DPH)  

Maximální počet firem: 5  

 

3. ASISTENCI PODLE INDIVIDUÁLNÍHO KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ  

Tuto službu je možné objednat po dohodě s gestorem akce:  

Ing. Lenka Kollmannová, tel. 224 907 582, mob. 601 380 641, e-mail: lenka.kollmannova@czechtrade.cz   

Cena služby: dle náročnosti a skutečných nákladů. 
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POŽADOVANÉ MATERIÁLY  

• průvodní dopis (max. 1 strana A4 v ruském jazyce) s uvedením  

a) stručného profilu společnosti,  

b) předností prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci),  

c) dosažených úspěchů, přehledu domácích i případně zahraničních referencí  

• profil vašeho potencionálního ruského odběratele/partnera (česky)  

• katalogy a prospekty výrobků (ideálně v ruském jazyce) cca 30 ks  

• další vhodné propagační materiály, např. prezentační CD, plakáty, atd.  

• vzorky výrobků, resp. modely výrobků pouze po předchozí dohodě s CzechTrade  

 

Podklady (ne vzorky!!) je třeba dodat nejpozději do 30. března 2015 na adresu kanceláře CzechTrade v 

Moskvě:  

CzechTrade  

3-ya Tverskaya –Yamskajya, d. 36/40  

125047 MOSCOW  

Russian Federation  

 

PODMÍNKY ÚČASTI:  

1. Vyplnění a odeslání závazné přihlášky.  

2. Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem zaslána  

zálohová faktura).  

3. Včasné doručení požadovaných materiálů.  

Přihlášku na METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015, prosím, zasílejte e-mailem Lence 

Kollmannové nejpozději do 10. 02. 2015. 

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí: 

Ing. Lenka Kollmannová  
CzechTrade 
Dittrichova 21 
12801 Praha 2 
mobil: 601 380 641 
e-mail: lenka.kollmanova@czechtrade.cz   
 

CzechTrade Moskva 

3-ya Tverskaya-Yamskaya 36/40 
125047 Moskva 
Tel: +7 499 978 76 42 
E-mail: moscow@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 .................................................................................. 60 000,- Kč + DPH 

 Katalogová prezentace ...................................................................................... 15 000,- Kč + DPH 

 Asistence podle individuálního konkrétního zadání  

 

 

Místo, datum ..............................................................     Podpis ………………………………………………………………… 

Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 10. února 2015  

 
Ing. Lenka Kollmannová  
mobil: 601 380 641 
e-mail: lenka.kollmanova@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/VOP_pro_poskytovani_sluzeb_CzechTrade.pdf 

 
 

   

 


