
 
 

 

AGRO ANIMAL SHOW  

GRAIN EXPO 

FRESH EXPO 2018 

21. – 23. 2. 2018 
Kyjev, Ukrajina  

Agrární sektor 

Mezinárodní veletrh je zaměřen na technologie 
chovu a krmení zemědělských zvířat, zařízení a 
technologie pro rostlinnou výrobu, zahrádkářství, 
logistiku a skladování zemědělských plodin a obilí  
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Zahraniční zastoupení CzechTrade Kyjev připravuje prezentaci českých firem za účelem 

nalezení nových odbytových možností pro české firmy.  Nabízíme představení vašich 

výrobků a novinek na společné expozici, kde vám po celou dobu konání veletrhu bude 

k dispozici zástupce zahraniční kanceláře.  

 

PROČ SE INVESTICE DO AGRO ANIMAL SHOW VYPLATÍ? 

 Díky velkým zemědělským plochám je Ukrajina významným evropským producentem 

zemědělské produkce  

 Agrární sektor zaujímá vedoucí místo v ukrajinské ekonomice a podílí se 14 % na HDP 

země a 40 % na celkovém vývozu Ukrajiny  

 Přes stávající finanční potíže probíhá proces modernizace a zavedení nových 

technologií, především ve farmách, které jsou součástí velkých finančně-průmyslových 

skupin 

 Po třech letech negativní dynamiky zaznamenala v ukrajinská ekonomika r. 2017 

druhým rokem nárůst HDP ve výši 2 %,  v r. 2018 se očekává, že ten ukazatel dosáhne 

3 % 

 

 

CÍL PREZENTACE 

 Navázat na úspěšné české expozice na veletrzích AgroAnimalShow 2014-2016 

 Prezentace a podpora českých firem jako dodavatelů moderních technologií a 

zařízení v oblasti živočišné a rostlinné výroby.  

 Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CT pro české firmy v oboru dodávek 

zařízení, technologií, krmiv pro chov zemědělských zvířat a pěstování 

zemědělských plodin.  

 Prezentace a podpora českých firem jako potenciálních dodavatelů na jedné 

z předních akcí v sektoru a asistence při navázání kontaktů s britskými partnery 

 Představení ČR a služeb státu pro ukrajinské firmy - získání exportních 

příležitosti.  

http://www.animal-show.kiev.ua/
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou 

kapacitou (předpoklad 24 m2), na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Kolektivní stánek bude 

umístěn v hale č. 1 (výstavní akce bude probíhat ve třech halách, které jsou propojeny 

chodbou). 

 

Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb. 

 

OSOBNÍ ÚČAST  

 Plochu v rámci společné expozice (cca 6 m2 včetně společného zázemí) 

s uvedením názvu firmy na límci stánku 

 Plocha obsahuje standardní vybavení (infopult, stůl + 3 židle, přípojka na elektřinu, 

společná kuchyňka) 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu 

 Dva vystavovatelské průkazy  

 Možnost nalepení plakátu (banneru) na stěně stánku 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s Vašimi obchodními partnery 

 Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

 CENA: 38 000,- Kč + DPH 

 

KATALOGOVÁ PREZENTACE 

Prezentace firmy formou vystavení katalogů a zastupování firmy při jednání s návštěvníky 

stánku na stánku CzechTrade: 

 

 Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci 

 Propagace před akcí, zejména na internetových stránkách ukrajinské kanceláře 

CzechTrade 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu 

 Vytipování a oslovení vhodných obchodních kontaktů, jejich pozvání na akci jménem 

CzechTrade, 

http://www.animal-show.kiev.ua/
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 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Kyjev formou 

katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech  

 Prezentace firmy v průběhu veletrhu, sběr obchodních kontaktů a poptávek 

 Jednání s návštěvníky stánku jménem firmy 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 CENA: 10 000,- Kč + 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 materiálů a spolupráce se zahraniční kanceláří. 

 

 

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 GESTOROVI AKCE DO 10. 1. 2018.  
 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martin Hlavnička 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

tel: +420 224 907 868 

mob: +420 724249783 

e-mail: martin.hlavnicka@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK KYJEV: 

Oksana Antonenko  

CzechTrade Kyjev 

40/10, Ivan Franko Str, 01030 Kyjev 

tel: +380 44 2386130 

mob: +380 67 7051964 

e-mail: kiev@czechtrade.cz   

kiev@czechtrade.cz 

 

http://www.animal-show.kiev.ua/
mailto:alice.fibigrova@czechtrade.cz
mailto:kiev@czechtrade.cz


AGRO ANIMAL SHOW  

21. – 23. 2. 2018 
KYJEV, UKRAJINA 

AGROPRŮMYSLOVÝ SEKTOR 

 

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 38 000,- Kč + DPH 

 Katalogová prezentace 10 000,- Kč + DPH 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Martin Hlavnička 

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: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf   
 

http://www.animal-show.kiev.ua/
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

