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PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU POWER ENGINEERING 

FOR INDUSTRY VYPLATÍ? 

 V srpnu 2017 byla schválena energetická strategie Ukrajiny do roku 2035.  

Plánuje se dvojnásobně snížit energetickou náročnost ukrajinského hospodářství  

(je cca 3krát energeticky náročnější, než je průměr EU) a významně navýšit podíl 

obnovitelných zdrojů energií na celkové energetické výrobě. 

 Integrace ukrajinské přenosové soustavy s kontinentální evropskou sítí ENTSO-E  

se plánuje do roku 2025 

 V rámci zákona O trhu s elektrickou energií platí zelený tarif, stát se zavazuje 

vykupovat celý objem elektřiny dle zeleného tarifu do r. 2030 

 Minulého ročníku veletrhu se zúčastnilo 349 podniků z 17 zemí. Výstavu navštívilo 

cca 9 tis. odborných návštěvníků 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Průmyslové osvětlení Systémy elektrického vedení, kabely, dráty 

Automatizace energetických systémů, 

měřící přístroje 

Energetické zařízení (kotle, turbíny, 

výměníky, hořáky, armatury, izolace) 

Elektrotechnické zařízení (generátory, transformátory, zařízení vysokého a nízkého 

napětí, systémy uzemnění, napájecí zdroje) 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou 

kapacitou, 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 

 Základní vybavení na stánku: prezentační pult, stojánek na katalogy,  

jednací stůl + 3 židle, společný úložný prostor 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu a průkaz ke vstupu na výstavu 

 Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních  

obchodních partnerů, propagace akce na internetových stránkách ukrajinské 

kanceláře CzechTrade 

 Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade  

při jednáních s Vašimi obchodními partnery 

 Zpracování a předání výsledné zprávy, doporučení dalšího postupu 

 Cena: 38 000,- Kč bez DPH 
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 Katalogová prezentace 

 Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, propagace akce na internetových stránkách kanceláře CzechTradev Kyjevě 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu 

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Kyjev formou 

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

 Zástupce CzechTrade zastupuje firmu v průběhu veletrhu, sbírá obchodní kontakty 

a poptávky, vede jednání s návštěvníky stánku jménem firmy 

 Cena: 10 000,- Kč bez DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 9. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 1. 10. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 25. 10. 2019. 

 

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. 9. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marek Zmrzlík 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

mob.: +420 725 818 461 

e-mail: marek.zmrzlik@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 
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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 
Marek Zmrzlík 
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 

 


