
 

 

    

POWER KAZAKHSTAN 2019 

23. - 25. 10. 2019 

ALMATY, KAZACHSTÁN 

ENERGETIKA, ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Energetika i příslušná přidružená odvětví patří k významným oblastem 

kazachstánského hospodářství. S ohledem na vzrůstající investice v této 

oblasti je v této oblasti čím dál větší poptávka po dodávkách kvalitních 

zařízení. V Kazachstánu v současné době probíhá obnova elektrických sítí, 

výstavba nových elektráren a rekonstrukce těch stávajících.  

Veletrh se koná každoročně od roku 2001 a je podporován Ministerstvem 

energetiky Republiky Kazachstán. 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU  

POWER KAZAKHSTAN 2019 VYPLATÍ? 

 Vhodná příležitost k nalezení obchodního partnera v Kazachstánu a celé střední Asii 

 Součástí veletrhu bude také řada doprovodných specializovaných akcí a seminářů 

určených k prezentaci firem před odbornou veřejnost 

 Představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými produkty, 

technologiemi a světovou konkurenceschopností v oblasti elektroenergetiky, 

elektrotechniky a přidružených odvětví 

 

  



POWER KAZAKHSTAN 2019 

23. - 25. 10. 2019 
ALMATY, KAZACHSTÁN 

ENERGETIKA, ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ  

 

 
 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Výroba elektrické energie a rozvodná 

zařízení 

Alternativní zdroje elektrické energie 

Kabely a vodiče Světlo a světelná zařízení 

Laboratorní a analytické přístroje Distribuce a dodávky elektrické energie 

Ochrana práce, bezpečnostní systémy, 

požární a bezpečnostní zařízení 

Vědecko-výzkumný a projektový vývoj, 

expertízy projektů 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Zvýhodněnou cenu pro klienty CzechTrade oproti standardní cenové nabídce 

 Mailingovou akvizici potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

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

v průběhu výstavy 

 Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů 

 Bezplatné tlumočení do ruského a kazašského jazyka při jednání s Vašimi 

obchodními partnery 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Prezentace Vaší společnosti na ploše o výměrách od 12 do 21 a více m2  

(viz přihláška) 

 Součástí stánku je: stůl a 4 židle (v případě stánku většího než 15 m2 k dispozici 

2 stoly), koberec, elektrická přípojka, osvětlení, označení stánku, ochrana, úklid 

 Stěny stánků je možno využít k propagaci firmy a výrobků (plakáty, bannery) 

 Osobní asistenci během veletrhu a účast pracovníků CzechTrade při jednáních 

s Vašimi obchodními partnery 

 Cena 12 m2: 120 000,- Kč bez DPH 

 Cena 15 m2: 140 000,- Kč bez DPH 

 Cena 21 m2: 190 000,- Kč bez DPH 

 stánek o výměře větší než 21 m2 (nutno upřesnit) 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 6. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 14 dnů. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 20. 9. 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 15. 6. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marek Zmrzlík 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 805 

mob.: +420 602 513 134 

e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK ALMATY: 

Petr Jurčík 

CzechTrade Almaty 

Prospekt Dostyk 192, 050 051 Almaty 

 

tel.: +7 727 244 93 03 

mob.: +7 777 122 99 55 

e-mail: almaty@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast 12 m2  120 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast 15 m2  140 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast 21 m2  190 000,- 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 

 


