
ELECTRONICA 2020    

10. – 13. 11. 2020 
MNICHOV, NĚMECKO  

ELEKTRONICKÝ PRŮMYSL 

1 
 

 

ELECTRONICA 2020 

10. – 13. 11. 2020 
MNICHOV, NĚMECKO 

ELEKTRONICKÝ PRŮMYSL 
 

ELECTRONICA je mezinárodně největší akcí oboru elektronického průmyslu. Jedná 

se o světově nejvýznamnější platformu pro prezentaci komponentů, systémů a 

aplikací pro elektrotechnický průmysl a účastní se jej všichni klíčoví hráči na trhu. 

Zaměření veletrhu tematicky pokrývá celou oblast elektronického průmyslu od 

průmyslové elektroniky, zařízení pro automobilový průmysl, telekomunikace, přes 

elektroniku pro spotřební zboží, lékařskou a zábavní elektroniku až po informatiku a 

služby. Více informací o veletrhu: https://electronica.de  

https://electronica.de/
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PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ELECTRONICA VYPLATÍ? 

 Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti, jako jsou zástupci firem, obchodníci a 
nákupčí.  
 

 Minulého ročníku ELECTRONICA 2018 se zúčastnilo přes 81 400 návštěvníků ze 101 
zemí světa.  
 

 Úspěch akce potvrdila i její vysoká internacionalita, jelikož se na veletrhu prezentovalo 
3 124 firem z 53 zemí světa. 
 

 Celkově se tento veletrh může pochlubit značným nárůstem jak počtu vystavovatelů, 
tak návštěvníků.  
 

 Na tomto tradičním veletrhu elektronických komponentů se v minulém ročníku 
představilo 22 českých firem. 
 

 Jeho rozloha přesáhla 182 tisíc metrů čtverečních. 
 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

 Polovodiče 

 Embedded systémy, displeje 

 Mikrosystémy a Nanosystémy 

 Senzorika, testování a měření 

 Elektronický design 

 Pasivní komponenty 

 Elektromechanické komponenty a spojovací technologie 

 Zásobování proudem 

 Ochrana elektroniky a skříně, plošné spoje, desky, neosazené řadiče 

 EMS a systémové komponenty 

 Elektronika pro automobilový průmysl 

 Bezdrátová komunikace 

 Informatika a služby 
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

 Osobní účast zástupce Vaší firmy na stánku za účelem osobní prezentace a vedení 

jednání s potenciálními partnery 

 Každá společnost bude mít k dispozici 6-12 m2 podle volby pro vystavení 

modelů/vzorků produkce 

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

 Umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku 

 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

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

elektřiny 

 Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a 

propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

 Vyhledání potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s 

Vašimi obchodními partnery 

 Základní občerstvení  

 Každodenní úklid stánku 

 Pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu 

 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU  

 Osobní účast  

 6-8 m2 + společné zázemí   110-120 000 Kč + DPH 

 9-10 m2 + společné zázemí   135-145 000 Kč + DPH 

 12-14 m2 + společné zázemí   165-175 000 Kč + DPH 

 

V ceně za účast je již zahrnut povinný marketingový poplatek za vystavovatele ve výši 810 

EUR! Cena dále obsahuje stavbu expozice, výrobu grafiky pro každou firmu na základě tiskových 

dat, přípojky a spotřebu vody a elektřiny, občerstvení na stánku s asistencí, vybavení stánku a 

kuchyňky, pozvání obchodních partnerů před veletrhem, zpracování katalogu českých 

vystavovatelů, každodenní úklid stánku atp. 

 

V případě zájmu o prezentaci na větší ploše Vám připravíme individuální nabídku.  
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31.1. 2020. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude zaslána 

zálohová faktura), nejpozději do 28.02. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 15. 09. 2020. 

 

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 31.1. 2020. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jiří Rak 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 

tel: +420 224 907 594 

e-mail: jiri.rak@czechtrade.cz  

 

 
KONTAKT NA ZK NĚMECKO 

Adam Jareš 

CzechTrade Düsseldorf 

Martin-Luther-Platz 28 

40212 Düsseldorf 

tel: +49 211 598 25 684 

e-mail: dusseldorf@czechtrade.cz 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy  

IČ, DIČ  

Ulice, č.p.  

Město, PSČ  

Kontaktní osoba / funkce  

Telefon  

Mobil  

Fax  

E-mail  

Web  

Hlavní činnost firmy  

Výrobky/služby 

k nabídnutí 

 

 

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast malá    cca 6-8 m2 + společné zázemí   110-120 000 Kč + DPH  

 Osobní účast střední    cca 9-10 m2 + společné zázemí  135-145 000 Kč + DPH  

 Osobní účast velká   cca 12-14 m2 + společné zázemí  165-175 000 Kč + DPH  

 

 

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

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

Jiří Rak  

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  
 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

