
 

 

    

ADVANCED ENGINEERING 

30. - 31. 10. 2019 

NEC BIRMINGHAM, VELKÁ BRITÁNIE 

SEKTOR AUTOMOBILOVÝ, LETECKÝ, KOMPOZITNÍ, ELEKTRONIKY, 

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 

 

Veletrh se koná každoročně a pod jednou střechou nabízí prestižní expozici 

z oblastí průmyslu automobilového, leteckého, kompozitního a zpracování 

kovů, a to tak, aby na sebe jednotlivé oblasti vzájemně navazovaly.  

Akce přináší vystavovatelům přímé obchodní příležitosti a její oblíbenost 

potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení nákupčích reprezentující  

globální značky. www.easyfairs.com/advanced-engineering-2019 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ADVANCED ENGINEERING 

VYPLATÍ? 

 PROPOJENÍ TIER 2/3/4 DODAVATELŮ NA CELÝ BRITSKÝ DODAVATESLKÝ 

ŘETĚZEC – především automotive, aerospace, kompozitní a navazující chemický 

průmysl, motorsport, performance metals, dopravní prostředky  

(menší sekce železnice), civil, connected a také nuclear engineering atd. 

 INOVACE V POPŘEDÍ – Advanced Enginereeing je jedinečný pohled a inspirace  

do světa nových technologií.  

Je to ideální platforma pro inspiraci nebo pro prezentaci Vašeho inovativního řešení. 

 TOP NÁVŠTĚVNÍCI – hlavní důvod, proč tuto akci děláme: Inženýři, nákupčí, 

konzultanti, agenti, majitelé nových projektů, investoři, distributoři, lidé z business 

development. 

 

https://www.easyfairs.com/advanced-engineering-2019/advanced-engineering-2019/
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 TYPICKÉ POPTÁVKY Z AKCE, KTERÉ KORESPONDUJÍ S PROFILEM HI-TECH 

ČESKÝCH STROJÍRENSKÝCH FIREM – nákupčí zejména poptávají aditivní 

technologie, prototyping, kompozita a kompozitní materiály, suroviny pro kompozity 

(pryskyřice atd.) a dále veškeré oblasti přesného strojírenství (obráběné a jinak 

opracované komponenty, odlitky, výlisky různých materiálů), větší subdodávky 

(typicky aerospace, automotive), řezání (laser, plasma atd.), ohýbání a přesné 

dokončovací práce (povlakování, nátěry atd.). 

 V POSLEDNÍ DOBĚ KLÍČOVÁ AKCE V OVLASTI NOVÝCH AUTOMOTIVE 

TECHNOLOGIÍ – e-drive, autopiloty, nové materiály atd. 

 OSOBNÍ KONTAKT VE STROJÍRENSKÉM RĚTĚZCI VÍTĚZÍ – prezentace na 

veletrhu je zdaleka nejspolehlivější cestou k obchodní konverzaci nežli anonymní 

emailový kontakt. Britové zpravidla nezareagují. 

 TOP BRITSKÁ AKCE NA KOMPOZITNÍ MATERIÁLY a navazující chemický 

průmysl v UK – její význam prudce roste a kompozitní sekce je rok od roku větší. 

 JEDINÁ AKCE LETECKÉHO PRŮMYSLU VE VELKÉ BRITÁNII V ROCE 2019 –

v letecké sekci veletrhu budou kromě prezentace dodavatelů vystavovat i jednotlivé 

letecké britské aliance, jejichž členové mohou být klíčovými partnery českých 

výrobců. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Strojírenství Kovoobrábění 

Výroba komponentů Průmyslová automatizace 

Technologie pro energetiku  
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu včetně pojištění 

 Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím 

 Prémiové umístění českého pavilonu a jeho strategická poloha přesně na pomezí 

sekce automobilové, letecké a zpracování kovů 

 Intenzivní marketingová kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR Organizace B2B 

networkingové akce na českém pavilonu dne 30. 10. 2019 s občerstvením 

a vynikajícím pivem z tradičního českého rukodělného pivovárku 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade  

při jednáních s Vašimi obchodními partnery 

 Logistická pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

 Cena: 98 000,- 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 Londýn formou 

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

 Možnost účasti na networkingové akci na českém pavilonu 30. 10. 2019  

s českým pivem 

 Cena (s účastí na networkingu): 29 000,- Kč bez DPH 

 Cena (bez účasti na networkingu): 22 500,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 4. 10. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 10. 10. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 10. 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 4. 10. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Myslovich 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 525 

mob.: +420 728 370 065 

e-mail: 

stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK LONDÝN: 

Martin Macourek / Eva Provot 

26 Kensington Palace Gardens,  

W8 4QY London 

 

tel.: +44 (0) 207 7925 951 

mob.: +44 (0) 774 636 4109 

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

 Osobní účast        98 000,- Kč + DPH 

 Katalogová prezentace (s účastí na networkingu)  29 000,- Kč + DPH 

 Katalogová prezentace (bez účasti na networkingu)  22 500,- Kč + DPH 

 

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

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

 


