
 

 

    

INTERCLIMA 2019 
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PARIS NORD VILLEPINTE, FRANCIE 

 

Největší veletrh ve Francii se zaměřením na výrobky a technologie v oblasti 

HVAC, který je součástí největšího francouzského stavebního veletrhu 

Mondial du Bâtiment. www.interclima.com 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU INTERCLIMA VYPLATÍ? 

 Veletrh Interclima 2019, který je součástí veletrhu Mondial du Bâtiment,  

je úzce profilovaný veletrh se zaměřením pouze na HVAC 

 4 jasně definované výstavní obory 

Systémy pro vytápění a ohřev vody 
Klimatizace, chlazení, větrání, a kvalita vzduchu 
Čerpadla, ventily, těsnění, úprava vody a technická řešení 
Elektřina a Smart Buildings 
 

 Na zastřešujícím veletrhu Mondial du Bâtiment se budou také prezentovat stavební 

firmy a architektonická studia a účast tedy nabízí možnost navázat kontakty 

s ostatními vystavovateli 

 Očekávaná návštěvnost veletrhu je přes 300 000 profesionálů z oblasti výroby 

a distribuce. Konání akce v Paříži má rovněž široký mezinárodní rozsah (cca 200 

vystavovatelů z celkových 400 jsou zahraniční firmy) 

 Kromě samotné kompletní organizace společné plochy zahraniční kancelář 

CzechTrade France před veletrhem realizuje velmi rozsáhlou 

cílenou zvací kampaň a bude k dispozici pro asistenci u vašich 

jednání  

https://www.interclima.com/
https://www.interclima.com/


INTERCLIMA 2019 

5. - 8. 11. 2019 
PARIS NORD VILLEPINTE, FRANCIE 

 

 

 
 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Systémy pro vytápění a ohřev vody 
 

Tato kategorie spojuje všechny produkty a 

technologie potřebné k zajištění 

optimálního využití tepelných zařízení 

Čerpadla, ventily, těsnění, úprava vody 

a technická řešení 

Tato kategorie zahrnuje produkty, 

technologie, nástroje a řešení, které usilují 

o dokonalost v oblasti energetické 

náročnosti, pohodlí, nízkouhlíkové stopy a 

propojených řešení. 

Klimatizace, chlazení, větrání, a kvalita 
vzduchu 

 

Tato kategorie spojuje výrobce zařízení na 

cirkulaci vody. Tato zařízení jsou nezbytná 

pro mnoho aplikací, včetně rozvodu vody, 

čištění odpadních vod nebo pitné vody a 

zpracovatelský průmysl. 

Elektřina a Smart Buildings 
 

Tato kategorie zahrnuje elektrické a 

elektronické výrobky a technologie: 

osvětlení, bezpečnost, IT, automatické 

řídicí systémy, regulaci a dálkové 

monitorování. 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Osobní účast na vyhrazené ploše v rámci společné expozice CzechTrade - 42 m2 

 Plně vybavený stánek, stačí jen přijet a začít prodávat 

 Výroba prezentační grafiky, polepů, log atd. 

 Kompletní servis a poradenství zahraniční kanceláře při přípravě a v průběhu 

veletrhu 

 Asistence při registraci do veletržního katalogu, asistence s ubytováním,  

parkováním atd. 

 Velmi intenzivní zvací a akviziční kampaň před a během konání veletrhu 

 Výroba a distribuce společného katalogu českých vystavovatelů 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Osobní 4denní účast na vlastní vyhrazené plně vybavené výstavní ploše o velikosti   

6 / 9 / 12 m2 v rámci společného stánku pod hlavičkou CzechTrade / Czech Republic 

(mimo jiné zahrnutí do katalogu vystavovatelů, parkovací karty, výroba prezentační 

grafiky) 

 Zahraniční kancelář CzechTrade France kompletně zajistí veškeré náležitosti spojené 

s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a vzorky 

 Před veletrhem CzechTrade France vytipuje a osloví velké množství konkrétních 

nákupčích z francouzských firem, kteří předem obdrží profily vystavujících firem 

a pozvánky k návštěvě stánku 

 Asistenční služby zástupců CzechTrade France před a v průběhu veletrhu  

– vystavovatelské průkazy, organizace účasti na stánku, plně vybavené zázemí, 

aktivní oslovování a směrování nákupčích k jednotlivým účastníkům, podpora při 

jednáních, zajištění fotodokumentace 

 Asistence při dopravě a ubytování 

 Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade France po dobu  

jednoho roku 

 Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během 

veletrhu distribuována návštěvníkům veletrhu 

 Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních 

poptávajících, kteří navštíví společný stánek 

 

 Cena 6 m2:  112 000,- Kč bez DPH 

 Cena 9 m2:  155 000,- Kč bez DPH 

 Cena 12 m2: 199 000,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 4. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 4. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 30. 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 30. 4. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marta Stolařová 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 552 

mob.: +420 725 763 172 

e-mail: marta.stolarova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK PAŘÍŽ: 

Vítězslav Blažek  

18 rue Bonaparte, 75006, 

Paris, France 

 

tel.: +33 673 105 057 

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

 Osobní účast 6 m2   112 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast 9 m2  155 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast 12 m2  199 000,- Kč + DPH 

 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Marta Stolařová 
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 

 


