
 
 

 

21ST IRAN HEALTH INT. 

EXHIBITION  

05/2018 
Teherán, Írán 

Mezinárodní Íránský veletrh zaměřený na zdravotnictví, 
včetně zdravotních pomůcek, vybavení a služby Iran 
Health International Exhibition se bude konat již po jeden-
a-dvacáté v polovině května 2018. Irán představuje 
skvělý potenciál pro obchodní aktivity českých firem a 
jeho zdravotnický sektor představuje jeden z nevětších 
potenciálů pro uplatnění novinek jak ze světa vybavení, 
tak i zdravotnických postupů.   
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Zahraniční zastoupení CzechTrade Teherán 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. Přesné datum veletrhu bude oznámeno 

koncem roku, nicméně veletrh se vždy pořádal v hlavní vystavovatelské sezóně během 

poloviny května. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ KATEGORIE: 

 Zdravotnické vybavení a pomůcky 

 Zubařské vybavení a pomůcky 

 Farmaceutické produkty 

 Laboratorní vybavení a technologie  

 Alternativní postupy a novinky 

 Výživové doplňky, vitamíny a bylinná léčiva 

 

 

CÍL PREZENTACE 

 Představení České republiky jako kvalitního výrobce a dodavatele z oblasti 

zdravotnictví. 

 Nabídka prezentace těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují 

 Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na 

výstavě 

 Pomoc českým firmám při vstupu na Íránský trh prostřednictvím prezentace na 

stánku CzechTrade 

 Sběr poptávek a navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery 
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český pavilon s limitovanou kapacitou, na 

kterém Vaši firmu rádi uvítáme. 

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

OSOBNÍ ÚČAST  

 Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu. 

 Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy 

 Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem 

specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem Íránských firem o setkání 

s Vaší firmou v průběhu výstavy 

 Plocha/Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce 

 Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu 

 Základní vybavení plochy vystavovatele: Infopult, stolek se 4 židlemi pro jednání, 

stojan na katalogy 

 Grafické zpracování prostoru vystavovatele na společném stánku 

 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s Vašimi obchodními partnery 

 Základní občerstvení 

 Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

 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 

 

 CENA: 57 000,- Kč + DPH 
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KATALOGOVÁ PREZENTACE 

 Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci 

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Teherán formou 

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

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 CENA: 25 000,- 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 31. 01. 2018.  

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Adriana Dohnalová 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

tel: +420 224 907 544 

mob: +420 724 966 504 

e-m: adriana.dohnalova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK TEHERÁN: 

Filip Tůma  

CzechTrade Teherán 

Embassy of the Czech Republic 

No. 36, Nastaran Alley, Bostan St. 

North Pasdaran Ave, Upper Farmaniyeh 

Crossroads, Tehran 

Islamic Republic of Iran 

P.O.Box 11365-4457 

tel: +98 21 261188516 

mob: +98 921 736 6879 (whatsap/viber) 
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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 57 000,- Kč + DPH 

 Katalogová prezentace 25 000,- Kč + DPH 

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

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

Věra Všetičková 

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  

 

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

