
 
 

 

NEW ZEALAND 

NATIONAL FIELD 

DAYS 2018 

13. – 16. 6. 2018 
Hamilton, Nový Zéland  

Zemědělství 
 

Veletrh New Zealand National Field Days 2018 je 

každoročně pořádaný veletrh s více než 50 letou tradicí, a 

současně je největší událostí zemědělského a farmářského 

průmyslu na Novém Zélandu. Řadí se také mezi největší 

veletrhy na světě s přehlídkou zemědělských produktů a 

technologií. Pro mnoho společností je to vzácná příležitost 

jak oslovit a získat přímou odezvu od lidí, kteří tyto produkty 

používají nebo prodávají. Veletrh každoročně představí více 

než 3000 vystavovatelů (výrobci zemědělské technologie, 

distributoři, importéři či největší farmáři z celé Austrálie) až 

100 000 zákazníků. 
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Zahraniční zastoupení CzechTrade Sydney společně s Generální Konzulátem ČR v Sydney 

a ministerstvem zemědělství ČR v Praze připravují 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 NEW ZEALAND FIELD DAYS 2018 VYPLATÍ? 

 PROFIL VYSTAVOVATELŮ - výrobci zemědělské technologie, výrobci technologie pro 

farmáře, výrobci zařízení pro chov dobytku, výrobci zařízení pro chov koní, výrobci 

krmných aditiv a moderní technologie krmení dobytka, drůbeže a dalších zvířat, výrobci 

vakcín, diagnostických systémy, systémy umělého oplodnění pro dobytek a zvířata, 

vybavení pro chovatelství, materiál (údržba, přeprava), importéři / exportéři, distributoři, 

velkoprodejci, zástupci retailového podnikání 

 PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ - importéři / exportéři, distributoři, velkoprodejci, farmáři, 

zástupci retailového podnikání 

 MINIMALIZACE NÁKLADŮ spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na 

veletrhu díky společné české expozici 

 ZÍSKÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY na produkt české společnosti 
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

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

na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. 

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

 

OSOBNÍ ÚČAST / KATALOGOVÁ PREZENTACE  

 Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze do cca 50m2 

 Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím 

 Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy 

 Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR 

 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 

 Asistence s převozem Vašich technologií a zařízení na veletrh 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku 

k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků 

 

 CENA: 23 000,- Kč + DPH 

 

CÍL PREZENTACE 

 Získat nové exportní příležitosti 

 Prezentace a podpora českých firem jako potenciálních dodavatelů na jedné 

z předních akcí v sektoru a asistence při navázání kontaktů s australskými 

partnery 

 Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CT pro české firmy napříč sektorem 

zemědělství 

 Představení ČR a služeb státu pro australské firmy - získání exportních příležitostí 
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OSOBNÍ ÚČAST / KATALOGOVÁ PREZENTACE 

 Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze větší než 100m2 

 Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím 

 Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy 

 Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR 

 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 

 Asistence s převozem Vašich technologií a zařízení na veletrh 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku 

k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků 

 

 CENA: 45 000,- Kč + DPH 

 

OSOBNÍ ÚČAST / KATALOGOVÁ PREZENTACE 

 Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu na rozloze v rozmezí 100 - 200m2 

 Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím 

 Prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy 

 Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR 

 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 

 Asistence s převozem Vašich technologií a zařízení na veletrh 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku 

k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků 

 

 CENA: 80 000,- Kč + DPH 
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DOPLŇKOVÁ ASISTENCE K ÚČASTI NA VELETRHU 

Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci před veletrhem a po něm. 

Zahrnují: 

 Individuální vyhledání potenciálních partnerů v Austrálii či Novém Zélandu z různých 

informačních zdrojů podle Vámi zadaného profilu 

 Kontaktování potenciálních obchodních partnerů a oborových asociací za účelem 

zjištění dalších důležitých informací a představení klienta  

 Telefonické oslovení firem, zjištění relevantní kontaktní osoby, představení Vaší 

společnosti a produktů, ověření zájmu o osobní jednání s pozváním na stánek  

 Doplňkové vyhledání a oslovení partnerů, se kterými neproběhla jednání během akce  

 Udržování kontaktů navázaných na akci (zaslání děkovného dopisu, upřesnění 

konkrétních požadavků a projektů po skončení akce atp.) 

 Osobní návštěva do 5 společností na Novém Zélandu. Vedoucí zahraniční kanceláře 

bude k dispozici při jednání s firmami, se kterými se nepodařilo setkat se na veletrhu 

v Hamiltonu. Konkrétní společnosti se upřesní v průběhu příprav před veletrhem, kdy 

ZK Sydney osloví místní společnosti a požádá kontaktní osoby o setkání s klientem. 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Sydney zajistí dopravu vozem v daném městě. 

 uvedená cena platí pro vyhledání a oslovení cca 20 firem, po dohodě lze rozsah 

služby individuálně upravit 

 CENA: 19 000,- Kč + DPH 

DOPLŇKOVÁ ASISTENCE NAD RÁMEC VELETRHU 

Jedná se o nadstavbové služby, které zahrnují asistenci v době před, během i po veletrhu. 

A to: 

 Cesty za klienty v Austrálii či na Novém Zélandu, doprovod a asistence reprezentanta 

zahraniční kanceláře CzechTrade v Sydney 

 Další služby dle domluvy s kanceláří Zastoupení CzechTrade v Sydney 

 CENA: DLE DOHODY 
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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 30. 5. 2018.  

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marek Atanasčev 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

tel: +420 224 907 816 

mob: +420 724 966 518 

e-mail: marek.atanascev@czechtrade.cz 

 

 

KONTAKT NA ZK SYDNEY: 

Vojtěch Helikar  

CzechTrade Sydney 

Suite 2201, Level 22, Tower Two Westfield 

Bondi Junction 

101 Grafton Street, Bondi Junction, NSW 

2022 Australia 

Phone: +61 2 8095 6374 

Mobile: +61 474 135 224 

e-mail: vojtech.helikar@czechtrade.cz 

mailto:vojtech.helikar@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 / katalogová expozice (plocha do 50m2) 23 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast / katalogová expozice (plocha nad 100m2) 45 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast / katalogová expozice (plocha nad 100m2) 80 000,- Kč + DPH 

 Doplňková asistence k účasti na veletrhu 19 000,-Kč + DPH 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Marek Atanasčev 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2Upozornění: 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

