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12. - 15. 5. 2020  
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STROJÍRENSTVÍ 

Veletrh INTERTOOL konající se každoročně v Rakousku se zaměřuje na 

výrobní techniku v odvětví kovoobrábění, obráběcí stroje, přesné nástroje pro 

dělení a obrábění obrobků a zařízení a systémy používající se v průběhu 

výrobního řetězce. 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU INTERTOOL 2020 VYPLATÍ? 

 Mezinárodní společnosti využívají veletrh jako platformu pro setkávání odborných 

návštěvníků ze 40 zemí světa. 

 Současně s veletrhem INTERTOOL bude jako již tradičně probíhat i veletrh SMART 

Automation Austria, který se specializuje na odvětví automatizace průmyslové 

techniky.      

 Další připojený veletrh je C4I – Connectivity for Industry, který je zaměřen na 

nejnovější trendy v oblasti průmyslové digitalizace a tvorby sítí. 
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 Setkávají se zde poskytovatelé informačních technologií a systémových řešení s 

uživateli a tvůrci z oblasti výroby, výzkumu a vývoje, údržby a IT výrobních 

společností. 

 Budou zde nejenom představeny novinky z oboru průmyslové digitalizace, ale také 

předvedeny v praktických situacích. 

 Důležitá událost pro navázání kontaktů a obchodních příležitostí. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Vyspělé a výkonné obráběcí stroje Moderní povrchová technologie 

Ochranné brýle, rukavice, ochranné masky Těžební a skladovací technika 

Hydraulická zařízení, hydraulické cylindry 
Efektivní technika na ochranu životního 

prostředí 

Rychlospojky, ventily, dopravní a 

skladovací technika 

Strojírenská robotika, komponenty – CNC 

ovládání 

Síťový výrobní systém, efektivní 

strojírenská softwarová řešení 
Těsnění, uzávěry 

Inovativní obráběcí systémy, hightech 

obráběcí technologie, integrovaná QS 

technologie 

Elektrické a elektronické vybavení strojů 
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu společného stánku s limitovanou kapacitou, na 

kterém vaši společnost rádi uvítáme. 

 Vyřídíme veškeré záležitosti spojených s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a 

vzorky. 

 Zveřejníme vaše logo, název firmy a krátký profil na webových stránkách naší kanceláře 

ve Vídni a propagačním leafletu, který pro akci připravíme. 

 Budeme k dispozici pro osobní asistenci během veletrhu. 

 Jsme připraveni vám pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu. 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Osobní 4 denní účast na vlastní vyhrazené plně vybavené výstavní ploše 8 m2 v rámci 

společného stánku pod hlavičkou České republiky (mimo jiné zahrnutí do katalogu 

vystavovatelů, parkovací karta, logo firmy na stánku) 

 Vytvoření stručného informačního profil vaší firmy v němčině a angličtině na základě 

vámi dodaných materiálů 

 Vytvoření na základě vaší specifikace cílové skupiny databázi potenciálních obchodních 

partnerů, které přímo oslovíme s vaší nabídkou a pozvánkou na veletrh 

 Jednací pult, stolek se 4 židlemi, stojan na katalogy 

 Prostor pro vystavení vzorků produkce (pouze po vzájemném odsouhlasení)   

 Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, základní občerstvení (pivo, 

voda, káva, čaj, slané a sladké pečivo) 

 Výstupem této služby pro vaši společnost bude seznam kontaktů na místní společnosti, 

které obdržely pozvánku na společný stánek k jednání s vaší společností, včetně 

informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 Cena: 92 000,- Kč + DPH za 8 m2 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 9. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 31. 10. 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. 9. 2019. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Dagmar Matějková 

CzechTrade  

Výstaviště 3, 603 00 Brno  

 

 

 

tel.: +420 541 159 255 

mobil: +420 724 340 444 

email: dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK VÍDEŇ: 

Vladimír Degťar   

Botschaft der Tschechischen     

Republik in Wien 

Penzinger Straße 11-13 

1140 Wien, Österreich 

 

tel.: +43 1 899 58 162 

mobil: +43 664 35 25 105 

email: vienna@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      92 000,- 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 

 


