
 

 

 

 

 

 

 

EXPO CIHAC 

15. - 19. 10. 2019  
CIUDAD DE MÉXICO, CENTRO CITIBANAMEX, MEXIKO 

STAVEBNICTVÍ  

Veletrh EXPO CIHAC je stěžejní akcí v oboru stavebnictví v Mexiku, která 

obsahuje napříč oborem všechny segmenty od vybavení domácnosti po 

stavební stroje. Akci navštěvuje pravidelně přes 30 tis. návštěvníků, vystavuje 

zde více než 600 firem a proběhne zde více než 1 500 cílených B2B jednání. 

PROČ SE INVESTICE DO AKCE EXPO CIHAC VYPLATÍ? 

 Stěžejní akce v oboru, na kterou jezdí nákupčí z celého regionu 

 Napojení na nové projekty v soukromém a veřejném sektoru 

 Zaměření na inovativní řešení propojené s udržitelným rozvojem 

 Možnost cílit na projekty mexické vlády – nová vláda ruší projekty té předchozí a 

připravuje nové 

 Součástí jsou prezentační panely dle jednotlivých oborů 

 Více než 60 % návštěvníků je tvořeno decision makery 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Stavebnictví Smart cities a udržitelný rozvoj měst 

Strojírenství Informační systémy ve stavebnictví 

Ekologická řešení Efektivní využití lidských zdrojů 

Inovace Sektorová řešení (nemocnice, školy, atd.) 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Prezentace na prestižním českém stánku v hlavní hale veletrhu 

 Zařazení do společné brožury českých firem ve španělském jazyce, která bude 

distribuována v tištěné podobě na stánku 

 Oslovení potenciálních partnerů před veletrhem, jejich pozvání na stánek a asistence při 

jednáních 

 Prezentace firmy na webových stránkách CzechTrade Mexico City a její propagace na 

sociálních sítích 

 Vypracování závěrečné zprávy obsahující veškeré získané kontakty, informace o 

mexickém trhu a doporučení dalšího postupu 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prezentace vaší společnosti na českém pavilonu, který bude povinnou zastávkou pro 

seriózní partnery  

 Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím 

 Prémiové umístění českého pavilonu na centrálním koridoru výstavy 

 Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR 

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

vašimi obchodními partnery 

 Logistická pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a dopravy 

 Stánek v plné výbavě na ploše o velikosti 9 m2 (včetně potisků, loga, zápisu do katalogu 

vystavovatelů, apod.) 

 Cena: 69 000,- Kč + DPH 
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 Katalogová prezentace 

 Aktivní zastoupení vaší firmy pracovníky kanceláře CzechTrade Mexico City při 

propagaci vašich produktů, jednání s potenciálními obchodními partnery a sběr 

kontaktů pro další jednání  

 Získání maximálního množství kontaktů na zájemce o produkty a spolupráci 

 Předání získaných kontaktů v závěrečné zprávě, doporučení dalších kroků na trhu a 

spolupráce při rozpracování získaných kontaktů 

 Vhodné i pro prezentaci již působící společnosti v Mexiku v rámci udržení vztahů se 

stávajícími partnery 

 Cena: 39 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 10. 9. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 24. 9. 2019.  

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 30. 9. 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 10. 9. 2019. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Markéta Šebelová 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

tel.: +420 224 907 591 

mobil: +420 724 966 518 

email: 

martketa.sebelova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MEXIKO: 

Pavel Eichner 

Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. 

Miguel Hidalgo 

11590, México, D.F., México 

 

tel.: +525 552 553 393 

mobil: +525 585 777 454 

email: pavel.eichner@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      69 000,- Kč + DPH 
 Katalogová prezentace     39 000,- Kč + DPH 

 

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

 

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

Markéta Šebelová 

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 

 


