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Technický veletrh 2015 je největším mezinárodním oborovým strojírenským veletrhem v oblasti
SeveroZápadu RF. Cílem akce je prezentovat možnosti českého průmyslu v oblasti ekologie. Prezentace na
výstavě navazuje na tradiční úspěšné účasti českých firem v letech 2008-2014. V roce 2014 se výstavy
zúčastnilo přes 539 vystavovatelů z 19 zemí včetně České republiky na ploše přes 9 000 m2 a cca 6 700
návštěvníků především z řad odborné veřejnosti.
Severozápadní region, jehož centrem je Sankt Peterburg, patří dnes k nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým
regionům Ruska. 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.
České strojírenství má v Rusku tradičně dobré jméno, řada firem, které vlastní několik desetiletí strojní
vybavení vyrobené v ČR a nemusely za tuto dobu řešit závažnější technické problémy, určitě upřednostní
nákup modernějšího zařízení od již ověřených výrobců. České firmy mohou svým ruským partnerům rovněž
pomoci se zajištěním financování těchto projektů formou exportního úvěrování, což může být pro některé
ruské firmy velmi zajímavé.
Strojírenství hraje ve struktuře průmyslové výroby regionu velmi důležitou roli. Kromě několika velkých
loděnic (Baltijskyj zavod, Admiraltějskie verfi), z nichž většina má zajištěnou zakázkovou náplň na několik roků
dopředu, je v Petrohradě, resp. v severozápadním federálním okruhu, řada dalších velkých i středních
strojírenských firem, které se zajímají o možnosti nákupu nové, progresivní techniky.
Petrohrad je dnes rovněž přezdíván jako ruský Detroit, protože ve městě resp. jeho okolí, jsou již funkční nebo
se dostavují automobilové závody FORD, NISSAN, TOYOTA, GM, SUZUKI, HYUNDAI. Po příchodu světových
automobilek do regionu se počítá i s příchodem dodavatelů autokomponentů . Současná situace se projevuje
tím, že některé připravované projekty doznávají korektur, některé jsou „zakonzervovány“. Účast českých
firem na tomto veletrhu má podpořit firmám možnosti působení v regionu SZ RF.

V novém petrohradském veletržním areálu EXPOFORUM se uskuteční již 17. ročník specializovaného
mezinárodního veletrhu ECOLOGY OF BIG CITY 2015, který je svým zaměřením jednou z nejkvalitněji oborově
zaměřených akcí pořádaných v Rusku.V rámci akce se uskuteční na novém výstavišti dále
výstavy FASTENER FAIR, AUTOMECHANIKA,AUTOPROM a BLECH RUSSIA.

Zahraniční zastoupení MPO v Petrohradě a CzechTrade připravují prezentaci českých firem za
účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
www.ptfair.ru
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Veletrh podporuje následující produktové kategorie:
•

STROJE A ZAŘÍZENÍ (kovoobráběcí a jiné stroje používané ve strojírenství)

•

LASEROVÁ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE

•

ZPRACOVÁNÍ KOVU

•

INOVACE A HI-TEC TECHNOLOGIE

•

METALURGIE A SLÉVÁRENSTVÍ

•

PROMEXPO (průmyslný potenciál ruských regionů)

•

TECHNOEXPO (progresivní technologie ve strojírenství, technologická zařízení, průmyslová
bezpečnost, automatizace výroby, atd.)

•

INSTRUMENTEXPO (nářadí, instrumenty)

•

SUBCONTRACTING

•

RADIOELEKTRONIKA (výroba nástrojů)

•

AUTOMASH (výrobci komponentů, mechanizace a automatizace skladování)

•

MECHATRONIKA A ROBOTIKA

CÍL PREZENTACE
•

Podpora českých firem z oblasti strojíreství,slévárenství,metalurgie a kovoobrábění

•

Nabídka prezentace těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují

•

Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavě

•

Sběr poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou
kapacitou, na kterém Vaší firmu rádi uvítáme.
Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb:

OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU
Firmám nabízíme osobní účast na veletrhu s poskytnutím prostoru pro vlastní prezentaci, zázemí na
stánku CzechTrade a asistenční služby ZK CT Petrohrad.
Cena zahrnuje:
• Pronájem části výstavní plochy stánku CT, včetně výstavby stánku, přípojky na elektřinu a
základního vybavení nábytkem (obvykle 1 stůl a 3 židle),
• průkaz ke vstupu na výstavu,
• asistenční služby ZK CT PETROHRAD před a v průběhu veletrhu - vyhledání kontaktů a
pozvání potenciálních klientů na výstavu, asistenční služby zástupce ZK CT na stánku,
asistence a konzultace při obchodních jednáních
• Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce
• Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky
• Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku
• Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade
• Základní občerstvení
• Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku
k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních
návazných kroků
V ceně je zahrnuta účast 1 zástupce firmy.
Cena služby: Uvedená služba je zpoplatněna příspěvkem ve výši 45.000 Kč (+DPH)
Osobní účast dalšího zástupce firmy je za poplatek ve výši 2.000 Kč, určený na úhradu provozních
nákladů. Z prostorových důvodů nedoporučujeme z jedné firmy více než 2 zástupce.
Maximální počet firem: 10

KATALOGOVOU PREZENTACI NA VELETRHU
ZK CT Petrohrad nabízí katalogovou prezentaci na stánku CzechTrade po celou dobu trvání veletrhu,
asistenční služby CzechTrade
•
•
•

Prezentace katalogů Vaší firmy na veletrhu na stánku CzechTrade, firma je na stánku
zastoupena ředitelem ZK CT PETROHRAD
Prezentace Vaší společnosti u účastníků veletrhu
Předání konkrétních kontaktů s požadavky a zájmy o spolupráci z veletrhu
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•
•

Zpracování zprávy o průběhu akce tzv. follow-up mapující aktuální příležitosti v teritoriu,
získané kontakty, včetně doporučujících kroků pro další činnost
Zaslání materiálů z veletrhu dle individuálního požadavku

Cena služby: Uvedená služba je zpoplatněna příspěvkem na úhradu nákladů ve výši 15.000 Kč (+ DPH).
Maximální počet firem: 4

ASISTENCI PODLE INDIVIDUÁLNÍHO KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ
Tuto službu je možné objednat teprve po přesné specifikaci a dohodě s gestorem akce:
Pavel Svoboda (tel. 224 907 888, e-mail: pavel.svoboda@czechtrade.cz
Cena uvedené služby je smluvní. Bude stanovena podle rozsahu požadované asistenční služby a
skutečných nákladů.
Asistenční služby ZK CT v Petrohradě zahrnují:
•
•

•
•
•

akviziční akci a direct-mailing před veletrhem zaměřený na oslovení potenciálních obchodních
partnerů
osobní účast pracovníků ZK CT a centrály CzechTrade po celou dobu konání veletrhu,
zastupování firem při prezentaci před návštěvníky veletrhu a stánku, sběr kontaktů a informací
pro účastníky katalogové prezentace
krátká asistence při obchodních jednáních
po skončení veletrhu vypracování závěrečné zprávy
zasíláni aktuálních poptávek a informací z teritoria i po skončení výstavy

Požadované materiály:
Zaslat e-mailem: petersburg@czechtrade.ru po zaslání Přihlášky
• 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)
Při osobní účasti vzít s sebou:
• katalogy a prospekty výrobků (v ruském jazyce)
• další vhodné propagační materiály, např. prezentační CD, plakáty, atd.
• vzorky výrobků, resp. modely výrobků pouze po předchozí dohodě s CzechTrade
Pouze při Katalogové účasti lze zaslat
• katalogy a prospekty výrobků (v ruském jazyce) cca 30 až 50 ks
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Podklady je třeba dodat do 28. února 2015 na adresu kanceláře CzechTrade v Petrohradě:
CzechTrade
13 линия В.О. д.54 Б
199 178 г. Санкт-Петербург
Russian Federation
PŘED ZASLÁNÍM KONTAKTOVAT ZK CT PETROHRAD!!!!!!!!

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 výše uvedenou akci prosím zasílejte k rukám Pavel Svoboda,
nebo e-mailem pavel.svoboda@czechtrade.cz nejpozději
do 20. 02. 2015.

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:
Mgr. Pavel Svoboda
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
tel.: 224 907 888
mobil: +420 601 551 613
E-mail: pavel.svoboda@czechtrade.cz

Ing. Ludmila Brodová
CzechTrade Petrohrad
13 линия В.О. д.54 Б
199 178 г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
tel.: +7 931 21 91 245
fax: +7 812 321 12 83
e-mail: petersburg@czechtrade.ru
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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 … 45 000,- Kč + DPH, počet osob na stánku …….
Katalogová prezentace … … 15 000,- Kč (+DPH)
Asistence podle individuálního konkrétního zadání
Místo, datum .............................................................. Podpis ………………………………………………………………..

Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně poštou na adresu:
Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
Mgr. Pavel Svoboda
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-nasesluzby/Vseobecne_obchodni__podminky_2015.pdf

