
 

 

 

 

 
 

 

 

BAUEN & ENERGIE WIEN 

20. - 23. 2. 2020  
VÍDEŇ, RAKOUSKO 

STAVEBNICTVÍ A ENERGETIKA  

Veletrh Bauen & Energie se koná každým rokem a nabízí prestižní expozici  

v oblasti stavebnictví a energetiky. Tato akce poskytuje vystavujícím firmám 

přímé obchodní příležitosti a každoročně potvrzuje její oblíbenost rekordní 

návštěvnost i zastoupení sektorových nákupčích.     

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU BAUEN & ENERGIE WIEN 

VYPLATÍ? 

 Místo setkání nejvýznamnějších firem z oblasti stavebních materiálů a technologií  

v Rakousku 

 Možnost oslovení jak obchodních partnerů, tak i koncových zákazníků 

 Více než 40.000 návštěvníků v roce 2019 

 500 vystavovatelů z oblastí smart technologie, energetická efektivita, nové trendy  

ve stavebnictví, wellness, spa 

 Možnost získání informací o nejnovějších trendech v oblasti stavebnictví a smart 

energy 

 Nejdůležitější událost v oboru v Rakousku 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

rodinné domy, balkóny a ploty montážní technologie 

zahrady zabezpečovací technologie 

stavební materiály fotovoltaika, topení, tepelná čerpadla 

střechy a střešní systémy, dřevěné 

konstrukce 

klimatizace 

renovace a rekonstrukce, truhlářské 

práce, kamenické práce 

obnovitelné zdroje energie (větrné, topné 

a solární energie) 

interiér, okna a dveře, zimní zahrady elektroinstalace 

bazény, wellness  

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu společného stánku s limitovanou kapacitou,  

na kterém vaši společnost rádi uvítáme.  

 Vyřídíme veškeré záležitosti spojené s organizací veletrhu (plocha, energie, poplatky, 

výstavba expozice atd). 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Plocha viz níže na společné expozici (celková expozice má dispozici rohovou – otevřená 

ze 2 stran) 

 Zajištění připojení energií (elektřina 6kW 1 fázové 230 V; voda) 

 Stavba expozice včetně grafiky na stěny, umístění loga do štítu, osvětlení, připojení  

k internetu a vybavení nábytkem – uzamykatelná skříňka, jednací pult s barovou židlí, 

jednací stůl se 4 židlemi (změny jsou možné po odsouhlasení) 

 2 ks vystavovatelských průkazů a 1 parkovací karta (pro celou dobu veletrhu) na firmu 

 Základní občerstvení 
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 Logistická pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu    

 Vytvoření stručného profilu vaší firmy v němčině na základě dodaných materiálů a jeho 

zveřejnění včetně loga na webových stránkách kanceláře ve Vídni 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů – podmínkou je včasné přihlášení firmy  

u CzechTrade 

 Osobní asistence během veletrhu 

 Cena: 73 000,- Kč + DPH za 7 m2 

 Cena: 146 000,- Kč + DPH za 14 m2 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 10. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 11. 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 31. 10. 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: marketa.sebelova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK VÍDEŇ: 

Julie Havlová   

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 (7 m2)     73 000,- Kč + DPH  
 Osobní účast (14 m2)   146 000,- 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 

 


