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Zahraniční kancelář CzechTrade připravuje už tradičně prezentaci českých 

společností specializujících se na široce pojaté stavebnictví za účelem 

nalezení nových obchodních partnerů a zákazníků v Polsku. V minulém roce 

se tohoto veletrhu zúčastnilo skoro 1000 vystavovatelů (včetně současně 

probíhajících akcí v příbuzných oborech KOMINKI, INTERMASZ, INFRATEC). 

Ze 46 tis. návštěvníků bylo 14 % ze zahraničí – nejvíce z Německa, Litvy, 

Ukrajiny a Skandinávie. Podle oficiálních statistik bylo 6 % ze zahraničních 

návštěvníků z ČR a 5 % ze Slovenska. Více na webu:  

www.budma.pl 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU BUDMA 2019 VYPLATÍ? 

 Poznaňský veletrh představuje stavební průmysl jako komplex činností od 

PROJEKTOVÁNÍ k vlastní realizaci, což umožňuje producentům ukázat své výrobky 

v kontextu celého stavebního projektu 

 Budma tradičně přitahuje pozornost jak architektů, projektantů, tak také stavebních 

firem, a nakonec i velkoobchodů a distributorů, obchodníků se stavebními prvky 

 Z předchozích ročníků máme zkušenosti s pozitivním hodnocením českých firem, 

které se zúčastnily – jak těch hledajících kontakty přímo na koncové zákazníky, tak 

při hledání nových partnerů, distributorů 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Stavební materiály Stavební chemie 

Stavební nářadí a stroje Projektování a IT 

Výroba oken a dveří, profily a kování, 

 stroje pro výrobu oken a dveří 

Interiérové prvky 

Komplexní vybavení koupelen, armatury, 

wellness vybavení 

Vybavení sportovišť a prostor pro aktivní 

odpočinek 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český stánek,  

na kterém Vaši firmu rádi uvítáme 

 Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Prezentace Vaší společnosti na českém stánku - pronájem plochy a související 

služby organizátora 

 Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

cílové skupiny se záměrem podchytit zájem polských firem o setkání s Vaší firmou 

v průběhu výstavy 

 Prostor pro fyzické vystavení produktů (doporučujeme) a propagačních materiálů 

 Stolek se židlemi pro jednání a využití společného zázemí stánku  

vč. základního občerstvení 

 Umístění loga firmy na společném stánku 

 Zajištění vystavovatelských průkazů (2 ks na firmu) a parkovací karty (1 ks na firmu) 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade  

při jednáních s Vašimi obchodními partner 

 Cena: 40 000,- Kč bez DPH při uhrazení do 31.12.2018 

 Cena: 65 000,- Kč bez DPH při uhrazení po 31.12.2018 
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 Katalogová prezentace 

 Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci 

 Prostor pro vystavení propagačních materiálů 

 Umístění loga firmy na společném stánku 

 Aktivní zastoupení Vaší firmy pracovníky kanceláře CzechTrade Varšava při 

propagaci Vašich produktů, jednání s potenciálními obchodními partnery a sběr 

kontaktů pro další jednání 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy) 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 Cena: 15 000,- Kč bez DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 11. 2018. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura). 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

 

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. 11. 2018. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Ludmila Brodová 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

tel.: +420 224 907 558 

mob.: +420 607 001 952 

e-mail: ludmila.brodova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK WARSZAWA: 

Adam Suchánek 

Ambasada Republiki Czeskiej 

ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, 

Polsko 

 

tel.: + 48 22 525 18 66 

e-mail: 

adam.suchanek@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast   40 000,- Kč + DPH při uhrazení do 31.12.2018 

 Osobní účast   65 000,- Kč + DPH při uhrazení po 31.12.2018 

 Katalogová prezentace 15 000,- Kč + DPH 

 

 

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

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

 

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 

 


