
 

 

  
 

 

 

 

ESEF 2020 

17. - 20. 3. 2020   
JAARBEURS UTRECHT, NIZOZEMSKO  

STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL 

Veletrh ESEF 2020 se koná každý sudý rok a je to největší veletrh dodávek a 
subdodávek v rámci strojírenského průmyslu v Evropě. Akce, jež má značný 
mezinárodní rozměr, přináší vystavovatelům přímé obchodní příležitosti a 
jejich oblíbenost potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení sektorových 
nákupčích. Zahraniční zastoupení agentury CzechTrade Benelux připravuje 
prezentaci českých podnikatelských subjektů za účelem nalezení nových 
odbytových možností pro české výrobce a distributory.  Nabízíme představení 
vašich výrobků a novinek na společné expozici, kde vám po celou dobu 
konání veletrhu bude k dispozici zástupce zahraniční kanceláře. 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ESEF 2020 VYPLATÍ? 

 zcela nové pojetí – od tohoto ročníku je hlavním tématem „MAAK INDUSTRIE“, 

v překladu „PRŮMYSL VÝROBY aneb vše, co bylo vytvořeno z kusu kovu“ 

 nově propojen s platformou MAAKINDUSTRIE – místo, kde se setkávají výrobci  

 tématy jsou INOVACE a SMART SOLUTIONS  

 od ŠROUBKU až po SOLÁRNÍ SEKTOR - veletrh pokrývá široké spektrum kategorií 

 od POTRAVINÁŘSKÉHO přes AUTOMOTIVE, DESIGN až po ENERGETICKÝ 

PRŮMYSL – uplatnitelnost co do odbytu je napříč všemi obory 

 top B2B KONFERENCE v oboru strojírenských subdodávek – 

přitahuje návštěvníky typu decision-makers 
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PARALELNĚ S VELETRHEM PROBÍHÁ AKCE TECHNISHOW – NEJVĚTŠÍ A 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ EXHIBICE V OBLASTI PRODUKCE PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ, 

ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY KOVŮ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ 

 podtitulem veletrhu je MANUFAKTURA a OUTSOURCE 

 spojením těchto dvou akcí je nejefektivnější jak co nalezení potenciálního zákazníka, 

tak i případně regionálního partnera 

 

FAKTA Z LOŇSKÉHO ROČNÍKU 

 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu společného stánku s limitovanou kapacitou, na 

kterém Vaši společnost rádi uvítáme. 

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

 Dle přiloženého plánku je možné vidět umístění společného stánku – pro letošní 

ročník jsme dostali k dispozici jedno z nejlepších a nejfrekventovanějším míst 

veletrhu. 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prezentace vaší společnosti na českém pavilonu (celková plocha o velikosti 54 m²) 

na ploše 9 m² 

 Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím 

 Zapsání do katalogu vystavovatelů  

 Kompletní zajištění přípravy stánku – od umístění polepů dle vašeho výběru přes 

zajištění nábytku a prostoru pro umístění propagačních materiálů až po zajištění 

občerstvení 

 Intenzivní marketingová kampaň před veletrhem: 

 zaslání seznamu nizozemských partnerů, jež odpovídají předem uvedené 

specifikaci vystavovatele 

 pozvání těchto subjektů na český stánek jménem vystavovatele 

 propagace akce a všech vystavovatelů na sociálních sítích a webových 

stránkách 

 vytipování vhodných partnerů ze seznamu spoluvystavovatelů 
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 Klientský servis během veletrhu – překlady a tlumočení, možnost tlumočení během 

návštěvy spoluvystavovatelů, asistence během celého veletrhu, od vyřizování 

administrativních záležitostí až po vaření kávy 

 Výstupem služby bude závěrečná zpráva, ve které bude podrobně popsán průběh 

celého veletrhu a doporučení konkrétních navazujících kroků 

Cena: 105 000,- Kč + DPH 

 

 Katalogová prezentace 

 Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové  

skupiny se záměrem podchytit zájem místních společností o spolupráci 

 Prezentace vaší společnosti prostřednictvím zástupců CzechTrade Rotterdam formou 

katalogů/prezentačních materiálů/vzorků, informací o vaší společnosti a vašich 

produktech/činnosti 

 Intenzivní marketingová kampaň  

 zaslání seznamu nizozemských partnerů, jež odpovídají předem uvedené 

specifikaci vystavovatele 

 pozvání těchto subjektů na český stánek jménem vystavovatele 

 propagace akce a všech vystavovatelů na sociálních sítích a webových 

stránkách 

 vytipování vhodných partnerů ze seznamu spoluvystavovatelů 

 Výstupem této služby pro Vaši společnost bude seznam kontaktů na místní 

společnosti, které obdržely pozvánku na společný stánek k jednání s Vaší 

společností, a seznam námi získaných relevantních kontaktů, včetně informací o akci 

a doporučení konkrétních navazujících kroků. 

 Cena: 20 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 11. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 31. 1. 2020.  
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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 30. 11. 2019. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jiří Rejl 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

mob.: +420 725 962 140 

tel.: +420 224 907 592 

e-mail: jiri.rejl@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK ROTTERDAM: 

Andrea Märzová  

Schorpioenstraat 298 

3067 KW, Rotterdam 

 

 

tel.: +31 6 393 546 89 

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

 Osobní účast    105 000,- Kč + DPH 
 Katalogová prezentace     20 000,- Kč + DPH 

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

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

Jiří Rejl 

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 

 


