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VÝSTAVIŠTĚ MNICHOV, NĚMECKO  

STAVEBNICTVÍ 

BAU je mezinárodně nejvýznamnější akcí oboru stavebnictví. Jedná se o 
světově prvotřídní platformu pro prezentaci nejnovějších stavebních materiálů 
a systémů. Veletrh pokrývá veškeré potřeby oboru stavebnictví, od 
architektury, přes vybavení a potřeb pro stavbu, až po stavební materiály, 
stavební IT a software a služby. Veletrhu se účastní všechny vedoucí světové 
firmy ze stavebního průmyslu. 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU BAU VYPLATÍ? 

 Veletrh se koná jednou za dva roky!  

 Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti například zástupcům firem, 

obchodníkům a nákupčím.  

 Posledního ročníku veletrhu BAU se v roce 2019 zúčastnilo více než 2 250 

vystavovatelů ze 45 zemí celého světa a přes 250 000 odborných návštěvníků z 

celého světa. 

 Firmy měly k dispozici výstavní plochu o rozloze 200 000 m2. Z České republiky se na 

veletrhu BAU 2019 prezentovalo 22 českých firem. Veletrh navštěvují světově 

významní architekti, jako je např. Daniel Libeskind nebo Alfredo Brillembourg.  

 Veletrh je globální akcí, minulý ročník zaznamenal zvýšený počet návštěvníků z 

Turecka, Číny, Ruské federace, Itálie, SAE a Saudské Arábie. 

 Více informací na: www.bau-muenchen.com 

http://www.bau-muenchen.com/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Obklady, dlaždice, keramika Stavební profily a kování, upevňovací 

technika 

Cement, suchá vnitřní výstavba, beton Podlahová krytina a střešní krytina, komíny 

Přírodní/ umělý kámen Těsnící a izolační materiály 

Fasády, lešení, konstrukce, brány, schodiště Omítky, barvy a laky 

Koupelny, sanita, sauna Okna, dveře, sklo 

Stavby budov, silnic, hřišť, sportovišť Stavby na klíč, dřevostavba 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

• 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. 

 

CZECHTRADE PLÁNUJE TŘI SPOLEČNÉ ČESKÉ STÁNKY 

 v hale zaměřené na kámen, vápenopískovec, beton, pórobeton, pemzové stavebniny, 

vláknitý cement, fasádní systémy, suchou vnitřní výstavbu, montované stavby, 

omítky, potěry, izolační materiály  

 v hale zaměřené na podlahové krytiny, elastické podlahy, textilní podlahy, parkety, 

laminát, lišty a profily, terasové podlahy, pokládací technika 

 v hale zaměřené na stavební chemii: omítky, barvy, laky, lepidla, tepelná, požární a 

zvuková izolace, těsnění 

 

O přidělení plochy bude organizátor veletrhu Messe München informovat 

CzechTrade na jaře 2020.  
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a 

propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

 prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce 

 zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody a 

elektřiny 

 stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy 

 umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku 

 1–2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

 zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade) 

 osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních 

s vašimi obchodními partnery 

 základní občerstvení a každodenní úklid stánku 

 pomoc při výběru vašeho hotelu a transportu 

 Cena:  

 účast 8 - 10 m2  + společné zázemí 139 - 150 000,- Kč + DPH 

 účast 12 - 16 m2 + společné zázemí 170 - 190 000,- Kč + DPH 

 účast 18 - 22 m2 + společné zázemí 200 - 220 000,- Kč + DPH 

 

Konkrétní cenovou nabídku obdržíte na základě počtu firem na stánku a 

velikosti požadované plochy. Maximální velikost individuální plochy na 

společném stánku není limitována. Obracejte se na gestora akce Markétu 

Šebelovou: marketa.sebelova@czechtrade.cz.     

Cena obsahuje stavbu expozice, výrobu grafiky pro každou firmu na 

základě tiskových dat, přípojky a spotřebu vody a elektřiny, občerstvení, 

asistenci na stánku, vybavení stánku a kuchyňky, pozvání obchodních 

partnerů před veletrhem, zpracování katalogu českých vystavovatelů, 

každodenní úklid stánku atp. Cena také zahrnuje všechny povinné 

poplatky (marketingové poplatky, povinný zápis do katalogu 

vystavovatelů ve výši 850 EUR, AUMA, odpad, energie atp.) 

mailto:marketa.sebelova@czechtrade.cz
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 2. 12. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 16. 12. 2019.  

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. V případě zájmu o prezentaci na 

větší ploše Vám připravíme individuální nabídku. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Markéta Šebelová 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

mob.: +420 724 966 518 

e-mail: 

marketa.sebelova@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK DÜSSELDORF: 

Adam Jareš 

Martin-Luther-Platz 28 

40212 Düsseldorf, Germany 

 

 

tel.: +49 211 598 25 684 

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

 Osobní účast 8-10 m2 + společné zázemí  139 - 150 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast 12-16 m2  + společné zázemí  170 - 190 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast 18-22 m2 + společné zázemí  200 - 220 000,- 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 

 


