
 

 

  
 

 

 

 

AUTOMECHANIKA ISTANBUL 

2. - 5. 4. 2020   
ISTANBUL, TUYAP FUAR v KONGRE MERKEZI, TURECKO  

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 

Veletrh AUTOMECHANIKA je zavedenou mezinárodní událostí na poli 

automobilového průmyslu. Značka Automechanika stojí za úspěšnými veletrhy 

pro automobilovou OEM produkci po celém světě. Výstava v Istanbulu se 

umisťuje na druhé až třetí pozici co do významnosti v celé síti této značky 

veletrhů. CzechTrade na ni již tradičně bude pořádat svou expozici pro české 

firmy. 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU AUTOMECHANIKA ISTANBUL 

2020 VYPLATÍ? 

 Významnost akce - na posledním veletrhu vystavovalo 1 397 vystavovatelů ze 38 

zemí a veletrh navštívilo na 48 000 lidí 

 Turecký automobilový sektor je tahounem místní ekonomiky, v zemi působí 12 

výrobců vozidel (viz příloha v PDF) 

 Z minulých ročníků evidujeme úspěšné případy uzavřených kontraktů získaných 

během veletrhů 

 Díky vazbám CzechTrade Istanbul a veletržní správy je stánek českých firem vždy 

umístěn na čestném, viditelném místě 

 Společný stánek na této akci šetří náklady účastníkům oproti možnosti, že by na 

veletrhu vystavovali sami 

 

https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Součástky a komponenty Opravy a údržba 

Elektronika a systémy Management a digitální řešení 

Doplňky a kastomizace Mytí aut, péče a údržba 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Vytvoření katalogu vystavovatelů v AJ a místním jazyce, který bude rozeslán na naše 

partnery (CzechTrade Istanbul disponuje databází osobní kontaktů) 

 Po celou dobu veletrhu je k dispozici turecký tlumočník k možným překladům z AJ do 

místního jazyka 

 Marketingový průzkum v rámci veletrhu s tureckým tlumočníkem. (Obejdeme s vámi 

veletrh a navštívíme pro vás prioritní firmy) 

 Logistickou pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu 

 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Plocha o rozměru cca 6 m2 v rámci základní účasti / cca 12 m2 v rámci velké účasti 

 Stánek bude vybaven nábytkem (1 stůl, 4 židličky, 1 barová stolička, info pult) pro 

firmu, možnost přiobjednání vitrín 

 Polepy stěn stánku firemními bannery (1 banner / základní účast; min. 2 bannery / 

velká účast) a info pultů logy českých účastníků  

 Společné uzamykatelné zázemí s lednicí a prostorem pro přípravu horkých a 

studených nápojů apod. 

 Cena: 59 000,- Kč + DPH / základní 6 m2 účast 

 Cena: 99 000,- Kč + DPH / velká 12 m2  účast 
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 Katalogová prezentace 

  Vytvoření katalogu vystavovatelů v AJ a místním jazyce 

  Rozeslání katalogu na místní partnery s cílem domluvení schůzek na stánku 

 Zastupování vaší firmy po dobu konání veletrhu 

 V rámci veletrhu obejdeme vámi vytipované partnery, předáme jim vaše propagační 

materiály a sesbíráme vizitky 

 Sestavení excelovské tabulky partnerů se jmennými kontakty, kteří navštívili stánek a 

kteří byli navštíveni v rámci veletrhu 

 Cena: 15 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 10. 1. 2020.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 24. 1. 2020.  

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 31. 1. 2020. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se projektu a jeho vhodnosti pro váš 

výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na projekt připravit. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 10. 1. 2020. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Kryštof Rygl 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

mob.: +420 724 766 565 

tel.: +420 224 907 584 

e-mail: krystof.rygl@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK ISTANBUL: 

Vladislav Polách   

Abdi Ipekci Cad. 71, Czech Consulate 

Building, Macka 

Istanbul, Turkey 

 

mob.: +905368631777 

tel.: +902122199847 

e-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast základní     59 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast velká      99 000,- Kč + DPH 
 Katalogová prezentace     15 000,- Kč + DPH 

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

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

Kryštof Rygl 

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 

 


