
 

 

 

 

 

 

AGRO ANIMAL SHOW 

18. - 20. 2. 2020  
KYJEV, UKRAJINA 

ZEMĚDĚLSTVÍ  

Mezinárodní veletrh AgroAnimalShow je zaměřen na technologie chovu a 

krmení zemědělských zvířat, zařízení a technologie pro rostlinnou výrobu, 

zahrádkářství, logistiku a skladování zemědělských plodin a obilí. 

http://www.animal-show.kiev.ua 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU AGRO ANIMAL SHOW 

VYPLATÍ? 

 Díky velkým zemědělským plochám je Ukrajina významným evropským producentem 

zemědělské produkce. 

 Agroprůmyslový sektor zaujímá vedoucí místo v ukrajinské ekonomice a podílí se     

14 % na HDP země a 40 % na celkovém vývozu Ukrajiny.     

 Přes stávající finanční potíže aktivně probíhá proces modernizace a zavedení nových 

technologií ve výrobě a zpracování zemědělských plodin, chovu zvířat. 

 Dle odborníků si toto odvětví zachová vedoucí pozici i v budoucnu s tím, že se 

postupně bude rozvíjet místní zpracovatelský průmysl a stávající vývoz 

zemědělských surovin bude nahrazen obchodem se zemědělskou produkcí s větší 

přidanou hodnotou. 

 Po několika letech krize zaznamenává ukrajinská ekonomika od roku                   

2016 mírný meziroční nárůst ve výši 2 - 3 %, letos se rovněž tak 

očekává růst DPH ve výši 2,5 %. 

http://www.animal-show.kiev.ua/
http://www.animal-show.kiev.ua/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Technologie chovu dobytka a drůbeže, 

genetika zvířat 

Technologie a zařízení pro průmyslovou 

zahradu 

Zvěrolékařství Osiva 

Výroba krmiv Technologie pěstování rostlin v sklenících 

Informační technologie a agroservis Systémy zavlažování rostlin 

Zařízení na zpracování, přepravu a 

skladování obilnin a olejnin 

Technologie a zařízení pro pěstování 

obilnin a olejnin 

Hnojiva a prostředky na ochranu rostlin Bioenergetika 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou 

kapacitou (předpoklad 60 m2), na kterém vaši firmu rádi uvítáme. Kolektivní stánek bude 

umístěn v hale č. 1 (výstavní akce bude probíhat ve třech halách, které jsou propojeny 

chodbou). 

 Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb. 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prezentace vaší společnosti na českém stánku 

 Základní vybavení na stánku: prezentační pult, stojánek na katalogy, jednací stůl +         

3 židle, společný úložný prostor 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu a průkaz ke vstupu na výstavu 

 Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, propagace akce na internetových stránkách ukrajinské kanceláře CzechTrade 

 Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s 

vašimi obchodními partnery   

 Zpracování a předání výsledné zprávy, doporučení dalšího postupu 

 Cena: 40 000,- Kč + DPH 

http://www.animal-show.kiev.ua/
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 Katalogová prezentace 

 Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, propagace akce na internetových stránkách kanceláře CzechTrade  

v Kyjevě 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu 

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Kyjev formou 

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

 Zástupce CzechTrade zastupuje firmu v průběhu veletrhu, sbírá obchodní kontakty a 

poptávky, vede jednání s návštěvníky stánku jménem firmy 

 Cena: 16 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 20. 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 5. 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 20. 12. 2020. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martina Paříková 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

tel.: +420 224 907 536 

mobil: +420 725 962 110 

email: martina.parikova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK KYJEV: 

Oksana Antonenko   

40/10, Ivan Franko Str, 01030 Kyjev, 

Ukrajina 

 

 

tel.: +380 44 2386130 

mobil: +380 67 7051964 

email: kiev@czechtrade.cz 

http://www.animal-show.kiev.ua/
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      40 000,- Kč + DPH 
 Katalogová prezentace     16 000,- Kč + DPH 

 

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

 

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

Martina Paříková 

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 

 

http://www.animal-show.kiev.ua/

