
 

   

 

 

 

 

BIEMH BILBAO 2020 

25. – 29. 5. 2020  
BILBAO, ŠPANĚLSKO 

STROJÍRENSTVÍ – AUTOMATIZACE, ROBOTIZACE A DIGITALIZACE PRŮMYSLU 

 

BIEMH Bilbao je nejdůležitějším španělským veletrhem v sektoru strojírenství 

s mezinárodním rozsahem. Jsou zde zastoupeny stěžejní oblasti 

strojírenského a elektrotechnického průmyslu. V roce 2018 se daného ročníku 

účastnilo 1 751 vystavovatelů z více než 50 zemí, kteří se měli možnost 

přivítat více jak 42 000 návštěvníků z celého světa (50 % španělských firem). 

Více informací na https://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU BIEMH BILBAO VYPLATÍ? 

 Španělsko od roku 2016 čerpalo z fondů EU na rozvoj průmyslu více jak 3,4 miliard 

euro, celých 40 % z těchto prostředků směřovalo do rozvoje malých a středních 

podniků s cílem zvýšení jejich výrobních kapacit, modernizace strojírenských zařízení 

apod. Značná část z těchto financí se použila na konkrétní projekty pro rozvoj  

a aplikaci technologií v rámci průmyslu 4.0. 

 Španělský průmysl se umístil v roce 2018 na 14. místě zemí EU v oblasti 

automatizace průmyslu, stále však chybí specialisté a investice do výzkumu.       

 Veletrh BIEMH je vhodným krokem nejen pro vyhledání nových obchodních partnerů, 

ale také pro upevnění již existujících vazeb a zviditelnění vaší firmy. 

 

https://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
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 V rámci pavilonu 4.0 budou představené inovativní řešení v oblasti digitalizace  

a aditivních technologií pro Průmysl 4.0, což umožní výměnu zkušeností mezi 

zahraničními partnery v rámci odborných konferencí. 

 Mezinárodní přesah daného veletrhu je vhodnou platformou pro etablování vaší firmy 

nejen na španělském, ale i na mezinárodním trhu. Nenechte si ujít navázání nových 

obchodních vztahů a zjištění aktuálních trendů v oboru. 

 Větší výstavní plocha poté zaručuje „nepřehlédnutelnost“ stánku a jeho prestižní 

umístění v rámci veletrhu. Speciální katalog všech participujících firem umožní 

intenzivní propagaci před samotnou akcí i na místě. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

strojírenství průmyslová metrologie 

mechatronika kovoobrábění 

elektrotechnika průmyslový software 

robotika  

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český pavilon o velikosti 60 m2  

s limitovanou kapacitou, na kterém vaši firmu rádi uvítáme. 

 V rámci pavilonu České republiky nabízíme prostor pro představení vašich výrobků  

a firmy.  Současně jsme pro vás připravili výhodnou variantu účasti a doprovodných 

asistenčních služeb. 

 Stručný informační profil vaší firmy ve španělštině a angličtině na základě dodaných 

materiálů. 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů na oficiálních stránkách a zveřejnění informací  

o akci a loga vaší společnosti na stránkách zahraničního zastoupení CzechTrade  

v Madridu. 

 Marketingovou kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů  

pro pozvání k jednání na stánek. 

 Osobní asistenci během veletrhu, aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních 

s vašimi obchodními partnery a propagace pavilonu na místě hosteskou. 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prezentaci vaší společnosti na českém pavilonu o minimální ploše 12 m2 pro 

jednotlivého účastníka. 

 2 ks vystavovatelských a 6 ks návštěvnických průkazů pro každou participující firmu. 

 Občerstvení (ovoce, sušenky) a pití (voda, káva, čaj) k dispozici na stánku. 

 Zázemí v národním pavilonu obsahuje: informativní pult s barovou židlí; jednací 

stolek se 2 židlemi pro jednání s potencionálními klienty; elektrická energie; společná 

grafika (v dikci CzechTrade Madrid), doplněná o loga participujících firem; možnosti 

vystavení vlastního Roll-upu a maket (vzorků) produktů; společný prostor pro 

prezentaci firmy a občerstvení. 

 Cena: 95 000,- Kč + DPH 

 

 Katalogová účast  

 Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem, dle předem specifikované cílové 

skupiny, se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci. 

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Madrid formou katalogů / 

prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech. 

 Výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků. 

 Cena: 30 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 20. 2. 2020.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 28. 2. 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 20. 2. 2020. 
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Vladimír Degťar 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

 

tel.: +420 224 907 557 

mob.: +420 601 383 459 

e-mail: vladimir.degtar@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MADRID: 

Petra Jindrová 

avenida PIO XII 22-24,  

Madrid, Španělsko  

 

 

 

tel.: +34 913 531 890 

mob.: +34 637 484 040 

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

 Osobní účast       95 000,- Kč + DPH 
 Katalogová účast      30 000,- Kč + DPH 

               
 

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

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

Vladimír Degťar 

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 

 


