
 
 

 

GIFA 2019 

25. – 29. 6. 2019 
Výstaviště Düsseldorf, Německo  

Obor: slévárenství 

GIFA je mezinárodně nejvýznamnější akcí oboru 
slévárenství, konající se jednou za 4 roky. Jedná se o 
světově prvotřídní platformu pro prezentaci 
nejnovějších trendů, inovací a technologií ve 
slévárenském průmyslu. Veletrhu se účastní všechny 
vedoucí světové firmy ze slévárenského průmyslu. 
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CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových 

odbytových možností pro české exportéry. 

www.gifa.com 

ZAMĚŘENÍ VELETRHU 

 Slévárenská zařízení 

 Žáruvzdorná technika 

 Slévárenská chemie 

 Výroba forem a jader 

 Nálitkování 

 Opracování surových odlitků 

 Dopravní, skladovací a řídící technika 

 Technika stlačeného vzduchu 

 Měřicí technika 

 

Veletrh se koná jednou za 4 roky!  

Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti, zástupcům firem, obchodníkům 

a nákupčím.  

Posledního ročníku veletrhu GIFA se v roce 2015 zúčastnilo více než 940 

vystavovatelů ze 47 zemí celého světa a přes 48 000 odborných návštěvníků 

z celého světa. Firmy měly k dispozici výstavní plochu o rozloze 47 000 m2. Z 

České republiky se na veletrhu GIFA 2015 prezentovalo 38 českých firem.  

S veletrhem GIFA 2015 bylo následně spokojeno 97 % všech návštěvníků, 96 

% z nich by navíc návštěvu veletrhu doporučilo. Veletrh GIFA je také oblíben 

u novinářu, v roce 2015 ho navštívilo celkem 294 akreditovaných žurnalistů 

z 20 zemí. GIFA 2019 se navíc koná společně s dalšími veletrhy – METEC, 

THERMPROCESS a NEWCAST, které se rovněž zabývají slévárenstvím a 

metalurgií. Na place proběhne rekordní počet odborných kongresů, sympozií 

seminářů, konferencí a fór. 

www.gifa.com
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Více informací na: www.gifa.com   

 

 

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 NA VELETRHU 

 Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v 

Düsseldorfu a propagačním leafletu, který pro akci připravíme, 

 mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem 

specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem německých 

firem o setkání s Vaší firmou v průběhu výstavy, 

 prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce,  

 zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění 

přívodů vody a elektřiny, 

 stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na 

katalogy (v případě větší plochy možno 2-3 stolky), 

CÍL PREZENTACE 

Podpora českého exportu v oblasti stavebnictví, umožnění prezentace 

těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují. 

Prostřednictvím doprovodných služeb CzechTrade zvýšit šance na 

úspěšný vývoz klienta. Optimalizace nákladů spojených s prezentací 

výrobků/služeb českých firem na výstavě, akvizice poptávek a 

navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery a ověření 

reakce a zájmu trhu nejen v Německu. 

www.gifa.com%20%20
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 umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku, 

 1-2 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,  

 každodenní úklid stánku, 

 pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu, 

 přehled kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na 

veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných 

kroků. 

 

 CENA:  

 Účast 6 m2 (+ ca. 10 m2 společné zázemí):             98 000 Kč + DPH 

 Účast 8-9 m2 (+ ca. 10 m2 společné zázemí): 125-135 000 Kč + DPH 

 Účast 13-15 m2 (+ ca. 10 m2 společ. zázemí) 170-190 000 Kč + DPH 

 Účast 20 m2 (+ ca. 10 m2 společné zázemí)   220-230 000 Kč + DPH 

 

Finální cena bude v závislosti na celkovém počtu firem na stánku s ohledem 

na podíl na společných fixních nákladech.  

Cena již obsahuje všechny povinné poplatky (marketingové poplatky, 

povinný zápis do katalogu vystavovatelů v ceně 440 EUR, AUMA). Cena 

za účast dále obsahuje stavbu expozice, výrobu celoplošné grafiky pro každou 

firmu na základě tiskových dat, přípojky a spotřebu vody a elektřiny, 

občerstvení, asistenci na stánku, vybavení stánku a kuchyňky, pozvání 

obchodních partnerů před veletrhem, zpracování katalogu českých 

vystavovatelů, každodenní úklid stánku atp. 
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V případě zájmu o prezentaci na větší ploše Vám připravíme individuální 

nabídku.  

 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Dagmar Matějkovou z 

CzechTrade, nebo přímo naši kancelář v Düsseldorfu, rádi s Vámi danou 

záležitost prodiskutujeme: 

 

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ZAŠLETE GESTOROVI AKCE DO 15.10. 2018.  
 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Dagmar Matějková 

CzechTrade 

Výstaviště 1 

647 00 Brno 

mob: +420 724 340 444 

e-mail: 

dagmar.matejkova@czechtrade.czdagm

ar.matejkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK NĚMECKO 

Adam Jareš 

CzechTrade Düsseldorf 

Martin-Luther-Platz 28 

40212 Düsseldorf 

tel: +49 211 598 25 684 

e-mail: dusseldorf@czechtrade.cz 

mailto:dagmar.matejkova@czechtrade.cz
mailto:dagmar.matejkova@czechtrade.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy  

IČ, DIČ  

Ulice, č.p.  

Město, PSČ  

Kontaktní osoba / funkce  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Web  

Hlavní činnost firmy  

Výrobky/služby 

k nabídnutí 

 

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Účast 6 m2 (+ ca. 10 m2 společné zázemí)        98.000 Kč + DPH 

 Účast 8-9 m2 (+ ca. 10 m2 společné zázemí)     125-135.000 Kč + DPH 

 Účast 13-15 m2 (+ ca. 10 m2 společné zázemí)  170-190.000 Kč + DPH 

 Účast 20 m2 (+ ca. 10 m2 společné zázemí)      220-230.000 Kč + DPH 

Podpisem přihlášky se zavazujete k úhradě celkové ceny za účast na veletrhu. 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Dagmar Matějková 
CzechTrade 
Výstaviště 1 
647 00 Brno 
 
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_2018.pdf  
 

http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Veobecne-obchodni-podminky_2018.pdf
http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Veobecne-obchodni-podminky_2018.pdf

