
 

     

ACETECH 

7. - 10. 11. 2019  
MUMBAI, INDIE 

STAVEBNICTVÍ

AceTech je přehlídkou pořádanou společností ITE. Účelem je předvést 
stavební materiály, architektonické a inženýrské inovace a technologie, 
které mají klíčový význam pro současné stavebnictví. AceTech bere v 
úvahu i současné projekty, akce a trendy v průběhu konání veletrhu. 
AceTech se každý rok rozrůstá a je navštěvován obrovským množstvím 
domácích a zahraničních vystavovatelů. Mezi návštěvníky patří významní 
architekti, realitní investoři, hoteliéři, kapitáloví investoři, stavitelé, inženýři 
a designéři z Indie a světa.  

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ACETECH VYPLATÍ? 

 Indie je druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě, dle parity kupní síly            

je Indie třetí nejsilnější ekonomikou světa. 

 Potenciál neustále rostoucí střední třídy má za následek obrovský rozvoj svatebního 

průmyslu s růstem 8,1% ročně v příštích deseti letech.  

 V příštích 20 letech bude investování 650 miliard USD do infrastruktury měst 

 V roce 2018 bylo na veletrhu AceTech přes 3 055 vystavovatelů, 4 200 vystavěných 

značek a 825 000 návštěvníků. 

 Ve všech indických státech se enormně investuje do rozvoje 

infrastruktury, jako jsou letiště a dopravní stavby, ubytovací 

kapacity, komerční objekty a specializovaná vybavenost 

požadovaná hlavně rychle rostoucí střední třídou. 
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Prezentace a podpora českých firem jako potenciálních dodavatelů na jedné 

z předních akcí v sektoru a asistence při navázání kontaktů s indickými partnery. 

 Setkání s novými, případně stávajícími, zákazníky. Přímá jednání na výstavě jsou 

nejlepším prostředkem pro poznání zájemců a potenciálních partnerů. 

 Prezentace nových výrobků a technologií. Současně je možné se seznámit s 

požadavky trhu, poznat nabídku a poptávku a dle toho případně modifikovat svou 

nabídku. 

 Představení ČR a služeb státu pro indické firmy - získání exportních příležitostí. 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český pavilon s limitovanou kapacitou, na 

kterém vaši firmu rádi uvítáme. 

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

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Prezentace vaší společnosti na českém pavilonu o celkové ploše 30m2 

 Prémiové umístění českého pavilonu 

 Vytipování a pozvání vašich relevantních obchodních partnerů k jednáním na výstavě 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s Vašimi obchodními partnery 

 Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku 

k jednáním s vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků 

 Cena: 60 000,- Kč bez DPH 

 

 Katalogová prezentace 

 Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci 

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Mumbai formou 

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

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 Cena: 10 000,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 9. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 9. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů 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 15. 9. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Kateřina Drvotová 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

tel.: +420 224 907 581 

mob.: +420 724 941 755 

e-mail.: 

katerina.drvotova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK MUMBAI: 

Luboš Ulč / Ivan Kameník 

412, REWA Chambers Office 

31, New Marine Lines 

Churchgate East, Mumbai, India 

 

tel.: +91 22 2207 8535 

mob.: +420 728 369 981 

mob.: +919 870 413 081 

e-mail: lubos.ulc@czechtrade.cz 

            ivan.kamenik@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast   60 000,- Kč + DPH 

 Katalogová prezentace 10 000,- Kč + DPH 

 

 

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

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

 


