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Jedná se již o devatenáctou edici nejvýznamnějšího strojírenského veletrhu v 

Itálii, který je organizován v Parmě. Poslední edici navštívilo přes 55 tisíc 

návštěvníků a zúčastnilo se jí přes 2 355 vystavovatelů z řad primárně 

italských účastníků, přítomni jsou standardně i leadeři italského strojírenského 

sektoru. www.mecspe.com/it 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU MECSPE VYPLATÍ? 

 Veletrh Mecspe nabízí široké portfolio firem napříč obory se širokou nabídkou 

výrobních kapacit. 

 Široký záběr veletrhu podporuje ještě fakt, že je velmi zaměřen i na inovace a 

digitalizaci v rámci průmyslu 4.0. 

 Povědomí italských strojírenských firem o české strojírenské tradici a kvalitě, ze které 

následně vyplývá přidaná hodnota českého stánku. 

 V posledních letech můžeme pozorovat postupnou tendenci odklonu od outsourcingu 

v Asii vs. reshoring do destinací v Evropě s příznivou cenovou úrovní. 

 Jedná se o jediný italský veletrh zaměřený přímo na 

subdodávky (strojírenské, elektronické a plastikářské). 

 

http://www.mecspe.com/it
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Obráběcí stroje Mechanické subdodávky 

Digitální továrny Subdodavatelské plasty, pryž a guma 

Automatizace a robotizace Aditivní výroba 

Ošetření a povrchová úprava Průmysl 4.0 

Metrologie a kontrola kvality Strojírenství 

Elektronické subdodávky Technologie přenosu energie 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Účast na českém kolektivním stánku na veletrhu Mecspe 2020 

 Personalizovaná plocha pro vaši firmu 

 Zázemí pro vaše jednání a společné uzamykatelné technické zázemí stánku 

 Asistenci zahraniční kanceláře před veletrhem: akvizice na jednání, překlad 

materiálů, příprava profilu firmy 

 Asistence zahraniční kanceláře v průběhu veletrhu: aktivní asistence a tlumočení na 

jednáních 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Příprava profilu vaší společnosti v italské jazykové verzi 

 Zveřejnění profilu na webových stránkách kanceláře v Itálii a katalogu společné 

účasti na veletrhu Mecspe 

 Zápis do tištěného katalogu vystavovatelů a do elektronického katalogu vystavovatelů 

na stránkách organizátora 

 Zaslání propagačního letáku na hlavní italské odborné portály 

 Ve spolupráci s veletržní správou bude informace o české kolektivní účasti 

zveřejněna v sektorových časopisech a v newslettrech 
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 K dispozici bude během veletrhu základní občerstvení (voda, káva, čaj, sladký a 

slaný snack) 

 Sestavení brožury pro vystavovatele, jenž bude obsahovat užitečné rady (ubytování, 

doprava, apod.) v místě veletrhu 

 Cena: 56 000,- Kč bez DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 12. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 1. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 1. 2. 2020. 

 

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. 12. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Myslovich 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 525 

mob.: +420 728 370 065 

e-mail: 

stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK MILANO: 

Marek Atanasčev 

Via G. B. Morgagni 20, 

Milano, Italia 

 

 

tel.: +39 022 953 2109  

mob.: +39 389 451 5666 

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

 Osobní účast    56 000,- Kč + DPH 

 

 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Stefani Myslovich 
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 

 


