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Veletrh Light Middle East se vrací v roce 2019 po čtrnácté. Tento největší 

veletrh pro sektor osvětlovací techniky v regionu Středního východu, Afriky 

a Asie je určen zejména odborné veřejnosti.  Se svými produktovými 

kategoriemi pokrývá veletrh Light Middle East komplexně sektor osvětlovací 

techniky a přidružených produktů a služeb.  

www.light-middle-east.ae.messefrankfurt.com 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU  

LIGHT MIDDLE EAST VYPLATÍ? 

 V SAE/GCC je značná poptávka po špičkových osvětlovacích technologiích 

 Veletrh má mezinárodní přesah 

 Díky rostoucí výstavbě zejména hotelového sektoru je v SAE poptávka po těchto 

technologiích 

 Do roku 2023 by měl trh světelných technologií dosáhnout na Středním východě 

hodnoty 2,3 mld. USD 

 V roce 2018 veletrh navštívilo na 5 800 návštěvníků z více jak 66 zemí světa 

 V roce 2018 se veletrhu účastnilo 333 vystavovatelů z více než 

tří desítek zemí světa 

  

http://www.light-middle-east.ae.messefrankfurt.com/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

LED osvětlení Technické osvětlení a doplňky 

Dekorativní osvětlení a doplňky Systémy automatizace bytů/domů 

Elektrické a elektronické komponenty pro 

osvětlení 

Reflektory 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje společný stánek pro české firmy o rozloze 36 m2 

 Společný stánek bude umístěn v hale 2 

 Prezentace Vaší společnosti v rámci společného stánku o rozloze 36 m2 – Designový 

stánek 

 Marketingová kampaň v předstihu veletrhu – vytipování a pozvání na stánek 

relevantních obchodních partnerů 

 Zařadíme Vaši firmu do společné brožury českých firem v anglickém jazyce,  

která bude distribuována v tištěné podobě po dobu veletrhu 

 Prezentace účastnící se firmy na webové stránce CzechTrade Dubai 

www.czechtrade.ae 

 Vypracování závěrečné zprávy z akce 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Osobní třídenní účast na vlastní vybavené ploše 6 m2 v rámci společného stánku pod 

hlavičkou České republiky 

 Kompletní zajištění veškerých organizačních záležitostí spojených s účastí  

na veletrhu 

 Asistenční služby zahraniční kanceláře před veletrhem a v jeho průběhu (zajištění a 

osobní předání vystavovatelských průkazů, směrování zájemců na stánek) 

 Pomoc se zajištěním ubytování – možnost doporučení 

 Základní vybavení plochy vystavovatele (infopult, stolek a 3 židle – společné zázemí) 

 Grafické zpracování prostoru vystavovatele na společném stánku – 1x polep dle 

dodaného designu, logo 

 Základní občerstvení na stánku 

http://www.czechtrade.ae/


LIGHT MIDDLE EAST 

15. - 17. 9. 2019 
DUBAI, SAE 

ELEKTRO  

 

 
 

 Další případné požadavky na dovybavení stánku budou předmětem dofakturace 

 Cena 6 m2: 120 000,- Kč bez DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 19. 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. 7. 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 19. 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 DUBAI: 

Michal Nedělka 

DWTC, Sheikh Rashid Tower 7th floor, 

P.O. BOX 9204,  

Sheikh Zayed Road 

 

tel.: +971 43097019 

mob.: +971 504509941 

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

 Osobní účast 6 m2   120 000,- 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 

 


