
 
 

 

 

AUTOMECHANIKA  

26. – 28. 7. 2017 
McCormick Convention Center, Chicago, Illinois 

Obor: Automobilový průmysl – dodavatelé auto 

dílů, prodejci. 
 

Veletrh je otevřený široké veřejnosti a je zaměřený na 
nejmodernější trendy způsobu prodeje, distribuce a 
dodávek do automobilového průmyslu. Veletrh navazuje 
na veletrh Automechanika ve Frankfurtu nad Mohanem, 
Německo a na území Spojených států se koná pouze 1x 
za 2 roky.  
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V rozsáhlém výstavním komplexu v Chicagu bude možné nalézt jednotlivé výrobce dílů pro 

automobilový průmysl, od výrobců součástek mechanických, elektrotechnických, lakování, 

vybavení interiérů až po nejmodernější trendy ovládacích prvků, bezpečnostních prvků, 

zamykání apod. Veletrh je kontraktační a je určen také ke školení prodejců a nákupčích v 

tomto průmyslovém odvětví, kde Česká republika tvoří absolutní špičku v Evropě.  

 

PROČ SE INVESTICE DO AUTOMECHANIKA 2017 VYPLATÍ? 

 Očekává se, že na veletrhu Automechanika 2017 v Chicago bude cca 3 350 stánků; 

 Přibližně 10 000 odborných návštěvníků;  

 Očekává se více jak 50 národních pavilonů; 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM: 

 Zajištění vhodné lokace pro umístění stánku, příprava a realizace společné expozice 

 Propagaci účastníků českého stánku: 

o Zaslání pozvánky na veletrh adresované místním partnerům – pozvánka 

obsahuje výrobní profil účastníků stánku. Výběr zahraničních firem je realizován s 

ohledem na produkci českých firem a jejich cílové skupiny; 

o Zveřejnění profilu produkce firem (v angličtině) na www.czechtrade-usa.us, a to 

i po skončení akce; 

o Zpracování společného tištěného katalogu určeného pro návštěvníky akce a 

distribuovaný na místě; 

SLUŽBY SPOJENÉ S VAŠÍ OSOBNÍ ÚČASTÍ VE SPOLEČNÉ EXPOZICI 

 Plocha rozměru velkosti 9m2 určenou k prezentaci Vaší firmy a Vašich výrobků. Základním 

vybavením stánku: jméno firmy na štítu stánku, police pro vystavení vzorků, jednací stůl a 3 židle, 

odpadkový koš. Případné dodatečné zařízení (je možno po dohodě s CzechTrade objednat na 

náklady firmy);  

 Osobní účast zástupců Vaší společnosti na stánku po celou dobu konání veletrhu za účelem 

osobní prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery (v ceně poplatku je vstupenka pro 

2 osoby);  

 Asistenční služba CzechTrade – oslovení potenciálních obchodních partnerů dle zadání 

vystavovatele a pozvání na stánek k obchodnímu jednání; 

http://www.czechtrade-usa.us/
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 CENA: 159 000 Kč + DPH /firma 

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 podkladových a propagačních materiálů (katalogů, grafiky); 

 Včasné doručení požadovaných materiálů a spolupráce se zahraniční kanceláří; 

POŽADOVANÉ MATERIÁLY K ÚČASTI NA VELETRHU 

 Průvodní dopis (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); 

 Další vhodné podklady (např. kopie atestů, certifikátů nebo ocenění); 

 Podklady pro malý katalog společné expozice – informace o firmě v rozsahu do ½ A4, fotografie 

produktu v JPG; 

 Logo firmy na štít stánku v JPG ve vysokém rozlišení; 

 Katalogy a prospekty výrobků v elektronické podobě; 

 Katalogy a prospekty výrobků v elektronické podobě; 
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Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte gestora akce, paní Vendulu 

Hlobilovou z CzechTrade (viz kontakty níže), nebo přímo naši kancelář 

v Chicago, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme. 

POZOR KAPACITA JE LIMITOVÁNA 

 

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ZAŠLETE GESTOROVI AKCE NEJPOZDĚJI DO  

12. ÚNORA 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Mgr. Vendula Hlobilová 

Exportní konzultant 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

fax:     +420 224 907 533 

mobil: +420 602 282 641 

e-mail: vendula.hlobilova@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK CHICAGO: 

Mgr. Jan Kubata 

Vedoucí CzechTrade Chicago 

200 S. Wacker Dr. 

60606 Chicago Illinois 

Suite #3210 

Chicago 

USA 

Tel: +13 126 125 894-6 

Mob: +13 122 825 437 

e-mail: chicago@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 159 000,- Kč + DPH    

„Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade si vyhrazuje právo na provedení korekce ceny služby v případě, kdy dojde 

v době mezi úhradou služby a realizací účasti ke kurzovým změnám.“ 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT DOPORUČENĚ 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: http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Obchodni-podminky/Veobecne-obchodni-podminky_2016.pdf  
 

http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky_2016.pdf
http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky_2016.pdf

