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Mezinárodní veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu Expodefensa získal během 

předchozích pěti ročníků velmi dobrou pověst mezi vystavovateli a odbornou veřejností a 

právem ho lze považovat za jeden z nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů v Kolumbii  

i v regionu Latinské Ameriky. Obranný a bezpečnostní průmyslu má v Kolumbii významné 

postavení a přitahuje pozornost mnoha renomovaných světových výrobců letadel, lodí, 

obrněných vozidel, navigačních systémů, telekomunikačních zařízení pro armádu a policii 

a další. Letošní ročník veletrhu pořádá CORFERIAS společně s francouzskou společností 

COGES - EUROSATORY a dále ve spolupráci s Ministerstvem obrany Kolumbie a 

společností CODALTEC. 

Zahraniční kancelář Agentury CzechTrade v Bogotě připravuje společnou expozici českých 

firem na stánku Delegace České republiky (resp. CzechTrade a ZÚ Bogota v rámci Projektu 

na podporu ekonomické diplomacie MZV) a katalogovou prezentaci firem za účelem 

nalezení nových obchodních příležitostí pro české exportéry. 

 

 

 

ZAMĚŘENÍ VELETRHU  

Expodefensa  je specializovaný mezinárodní veletrh pro země Andského společenství, 

Střední Ameriky a Karibské oblasti a představuje skvělou platformu pro navázání nových 

kontaktů s vládními zástupci, oficiálními delegáty a obchodními partnery a umožňuje 

představit novinky z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Během veletrhu bude 

probíhat mnoho doprovodných akcí (program bude upřesněn v září 2017) a budou 

představeny nové technologie pro vojenské i civilní použití.  

CÍL PREZENTACE 

Podpora českých firem v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Nabídka osobní 

účasti ve společné expozici Delegace České republiky a také katalogová prezentace 

s osobní účasti zástupců firem. Naší snahou je pomoci českým firmám se úspěšně 

prezentovat na mezinárodní akci, podpořit nalezení nových obchodních partnerů a uspět 

na rozvíjejícím se kolumbijském trhu ve světové konkurenci. V případě katalogové 

prezentace jde o optimalizaci nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých 

firem na veletrhu. Sběr poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními 

partnery, ověření zájmu o výrobky a služby na kolumbijském trhu. 
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Veletrh je pořádán každé 2 roky.   

Ročníku 2015 se zúčastnilo 232 

vystavovatelů z  26 zemí, veletrh 

navštívilo 10 390 odborných 

návštěvníků z 35 zemí a přítomno 

bylo celkově 27 národních delací 

včetně naší z České republiky. 

 

 

Veletrh EXPODEFENSA je primárně určen odborné veřejnosti, zástupcům kolumbijských 

institucí, majitelům a ředitelům firem, nákupčím, zástupcům společností z obranného a 

bezpečnostního průmyslu, akademikům a vědeckým pracovníkům, ale také široké 

veřejnosti.  

Více informací na: http://www.expodefensa.com.co/  

 

 

Veletrh podporuje následující produktové kategorie: 

Letadla pro vojenské a civilní použití 

 

Kontejnery pro všeobecné použití 

 

 
Lodě pro vojenské a civilní použití 

 

Zvedací zařízení 

 Obrněná vozidla 

 

Výstroj pro armádu a policii 

 Speciální nástavby na vozidla 

 

Neprůstřelné vesty a helmy 

Motocykly 

 

Nehořlavé obleky 

 Navigační systémy 

 

Systémy nočního vidění 

 Zbraně pro armádu a policii Nafukovací záchranné stany 

 Munice 

 

Dekontaminace půd 

 Kamerové a bezpečnostní systémy 

 

Úprava vody  

 Radary Protipovodňové zábrany 

 Telekomunikační zařízení 

 

Polní nemocnice 

Letecké motory 

 

a mnoho dalších 

 

http://www.expodefensa.com.co/
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

Zahraniční kancelář Agentury CzechTrade nabízí možnost prezentace vaší firmy na 

společném stánku Delegace České republiky na veletrhu EXPODEFENSA 2017. 

Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb: 

1. OSOBNÍ ÚČAST VE SPOLEČNÉ EXPOZICI  

 Zajištění samostatného prostoru pro vaši expozici, návrh designu stánku, montáž stánku  

 Stolek se 3 židlemi pro jednání, infopult - uzamykatelná skříňka, koberec a dekorace 

 Vytisknutí a umístění loga a banneru ve vaší expozici na společném stánku  

 Vystavovatelské průkazy  

 VIP vstupenky pro vaše obchodní partnery 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade 

 Profil vaší společnosti zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Kolumbii  

 Předem oslovíme potencionální zájemce o spolupráci s vaší společností 

 Pomoc s dovozem vzorků na veletrh  

 Osobní asistenci během veletrhu ze strany pracovníků CzechTrade  

 Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu  

 Pomoc při výběru a zajištění ubytování v hotelu a transportu  

 Výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam kontaktů na firmy, které obdržely pozvánku 
k jednání s vaší společnosti během veletrhu, včetně informací o akci a doporučení 
konkrétních návazných kroků. 

 
V ceně je zahrnuto: výstavní plocha, návrh designu stánku,  montáž stánku, vytištění banneru,  

vybavení stánku (viz. výše) a spotřebovaná el. energie. Nic dalšího se nepřiplácí. V případě 

požadavku na jiný design či dodatečné vybavení stánku se doplácí cena kalkulována veletržní 

správou Corferias.  

Design stánku viz. vyobrazení: 

Business Schell Scheme 1                                               Business Schell Scheme 2                     
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CENY ZA OSOBNÍ ÚČAST VE SPOLEČNÉ EXPOZICI  
 

Plocha: 9 m2 

Cena služby:  212 000,- Kč (bez DPH) 

 

Plocha: 12 m2 

Cena služby:  275 000,- Kč (bez DPH) 

 

Plocha: 16 m2 

Cena služby:  358 000,- Kč (bez DPH) 

 

Plocha: 20 m2 

Cena služby:  442 000,- Kč (bez DPH) 

 
 

2. KATALOGOVÁ PREZENTACE S OSOBNÍ ÚČASTÍ ZÁSTUPCE FIRMY 

 Zajištění plochy pro vlastní prezentaci firmy o velikosti 4m2  nebo 6m2 na společné ploše 

CzechTrade (zázemí pro jednání, vlastní infopult – uzamykatelná skříňka) 

 Osobní prezentace firmy na stánku České republiky formou katalogů/prezentačních 

materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech  

 Maximální počet zástupců za firmu jsou 2 osoby 

 2 ks vystavovatelských průkazu na firmu 

 VIP vstupenky pro vaše obchodní partnery 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade 

 Profil vaší společnosti zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Kolumbii  

 Předem oslovíme potencionální zájemce o spolupráci s vaší společností 

 Asistence ze strany zástupců CzechTrade v Bogotě 

 Pomoc při výběru a zajištění ubytování v hotelu a transportu  

 Výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam kontaktů na firmy, které obdržely pozvánku 
k jednání s vaší společnosti během veletrhu, včetně informací o akci a doporučení 
konkrétních návazných kroků. 
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CENY ZA KATALOGOVOU PREZENTACI S OSOBNÍ ÚČASTÍ 

ZÁSTUPCE FIRMY 
 

Plocha: 4 m2 

Cena služby:  96 000,- Kč (bez DPH) 

 

Plocha: 6 m2 

Cena služby:  138 000,- Kč (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 prezentačních materiálů a spolupráce se zahraniční 

kanceláří v Bogotě. 

 

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 POŠTOU GESTOROVI AKCE 

NEJPOZDĚJI DO 15. 9. 2017.  
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Mgr. Marek Jentschke 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

tel: +420 224 907 584 

mob: +420 727 871 639 

e-mail: marek.jentschke@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK BOGOTA: 

Ing. Jiří Jílek 

CzechTrade Bogota 

   Velvyslanectví České republiky 

Embajada de la República Checa 

Calle 98 No. 9A-41 oficina 602  

Edificio AB Proyectos 

Bogota 

Tel: + 420 224 907 806 (IP telefon po 14 

hod.) 

Mob: +57 311 2896598 
E-mail: jiri.jilek@czechtrade.cz 
 

mailto:marek.jentschke@czechtrade.cz
mailto:jiri.jilek@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 ve společné expozici 

 9m2   cena 212 000 Kč (bez DPH) 

 12m2 cena 275 000 Kč (bez DPH) 

 16m2 cena 358 000 Kč (bez DPH) 

 20m2 cena 442 000 Kč (bez DPH) 

 

 Katalogová prezentace s osobní účastí zástupce firmy 

 4m2   cena 96 000 Kč (bez DPH) 

 6m2     cena 138 000 Kč (bez DPH) 

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

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

