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Jedná se již o 19. ročník významného oborově zaměřeného veletrhu. 

Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu 

z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších průmyslových odvětví. Možnosti 

v oboru kovoobrábění a obecně ve strojírenství, jsou stále zajímavým tématem 

pro mnohé světové firmy, které hledají Rusku nového obchodního partnera, 

zejména v regionech Ruska.  

Více informací na www.expomach.expokazan.ru  

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU  

STROJÍRENSTVÍ·KOVOOBRÁBĚNÍ·SVÁŘENÍ VYPLATÍ? 

 Jedná se o jednu z největších a nejnavštěvovanějších mezinárodních akci v RF 

zaměřenou na kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství. 

 Veletrh představuje jedinečnou příležitost pro prezentaci Vaší firmy a výrobků  

či služeb. 

  

http://expomach.expokazan.ru/
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 V regionu a jeho okolí se realizuje řada zajímavých projektů, ve kterých mohou být 

uplatněny a použity české technologie, stroje a zařízení. Veletrh je pořádán 

s podporou Ministerstva průmyslu Tatarstánu a řady oborových asociaci. 

 V roce 2018 se veletrhu zúčastnilo 180 vystavovatelů a přes 8 500  

návštěvníků ze 6 zemí. 

 Řada doprovodných a souběžných akcí přitahuje návštěvníky typu decision-makers. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Kovoobráběcí a řezací stroje a zařízení Materiály pro kovoobrábění 

Nástroje pro výrobu nábytku Kontrolní – měřicí stroje a zařízení, 

pomůcky a nářadí 

Výrobky strojírenských podniků Ochranné prostředky 

Zařízení pro termické zpracování Hydraulické a pneumatické zařízení 

Oprava a modernizace zařízení Slévárenské zařízení 

Robotika Lisy, zařízení pro kovárny 

Mazivo a řezná kapalina  

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Zajistíme plochu a výstavbu společného stánku s označením účastníků 

 Umožníme důstojnou, a přitom úspornou prezentaci Vaší společnosti na českém 

společném stánku 

 Informace na webu CzechTrade s pozvánkou k návštěvě společné expozice, 

společný stručný katalog 

 Po celou dobu konání veletrhu bude na stánku pracovat zástupce zahraniční 

kanceláře (dle časových možností) 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Vlastní jednací prostor-stolek se 3 židlemi (v případě 2 zástupců 4 židle), infopult, 

stojan na katalogy, společné zázemí, společný zápis do katalogu. 

 Asistence během veletrhu a účast pracovníka CT při jednáních s Vašimi obchodními 

partnery (dle volných kapacit). 

 1 ks vystavovatelského průkazu na firmu. Osobní účast dalšího zástupce firmy je za 

poplatek ve výši 3 000 Kč (+ DPH), ten je určený na úhradu provozních nákladů. 

Z prostorových důvodů u základní účasti (cca 5-6 m2 na 1 firmu) nedoporučujeme 

z jedné firmy více než 2 zástupce. 

 Možnost umístění loga a 1 většího plakátu/reklamy firmy na stěnovém panelu 

společného stánku (další panely dle možností). Omezený prostor pro vystavení 

menšího počtu vzorků produkce (větší počet nebo rozměr exponátů pouze po dohodě 

s organizátory). 

 Základní občerstvení pro Vaše hosty na stánku (čaj, káva, nealko, voda). 

 Poradenství ohledně logistických záležitostí, případně při výběru Vašeho hotelu 

a dopravy na výstaviště. 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude závěrečná zpráva včetně informací o akci 

a doporučení konkrétních návazných kroků. 

 Cena: 40 000,- Kč bez DPH 

 

 Katalogová prezentace 

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Moskva formou Vašich 

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

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 Cena: 10 000,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 1. 11. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 1. 11. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 8. 11. 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 1. 11. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Dagmar Matějková 

CzechTrade 

Výstaviště 3, 603 00 Brno  

 

mob.: +420 724 340 444 

e-mail: 

dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK MOSKVA: 

Štěpán Jílek 

3-ya Tverskaya-Yamskaya 36/40 

Moscow 

 

tel.: +7 499 978 76 42 

tel. CZ: +420 234 668 122 

mob.: +7 905 708 59 99 

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

 Osobní účast   40 000,- Kč + DPH 

 Katalogová prezentace 10 000,- Kč + DPH 

 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Dagmar Matějková 
Výstaviště 3, 603 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: 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 

 


