
 

 

 
 

 

 

 

 

 

NORDBYGG 2020 

21. - 24. 4. 2020  
STOCKHOLM, ŠVÉDSKO 

STAVEBNÍ VELETRH 

Největší stavební veletrh ve Švédsku (www.nordbygg.se). Zájem je především 

o stavební materiály, stavební systémy, produkty a montáže v oblasti HVAC 

(ventilace, klimatizace, topení), pracovní pomůcky a vybavení, automatizace 

budov, kontrolní panely, stavební stroje a nářadí, sanitární vybavení a 

vybavení koupelen, instalatérské produkty a montáže, elektroinstalační 

produkty a montáže, práce, fasády, stropní podhledy atd.     

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU NORDBYGG 2020 VYPLATÍ? 

 Tohoto největšího stavebního veletrhu ve Skandinávii se tradičně účastní 900 

vystavovatelů z více než 30 zemí. 

 Veletrhu se účastní celkem cca 48.000 odborných návštěvníků (především ze 

Švédska, ale i Dánska, Norska a Finska a dalších zemí).      

 Veletrh je zpřístupněn pouze obchodním partnerům a firmám. 

 Většina návštěvníků přichází za účelem nalezení nových dodavatelů. 

 Společná výstavní plocha CzechTrade má již mnohaletou tradici a je hojně 

navštěvována klíčovými decision makery z těch největších, ale i menších 

skandinávských firem. 

 Zahraniční kancelář CzechTrade Scandinavia před veletrhem                                      

realizuje velmi rozsáhlou cílenou účinnou zvací kampaň.    
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

stavební materiály a stavební systémy elektroinstalační produkty a montáže 

produkty a montáže v oblasti HVAC fasády 

pracovní pomůcky a vybavení stropní podhledy 

automatizace budov výroba hydraulických komponent 

stavební stroje a nářadí spojovací materiály 

sanitární vybavení a zařízení koupelen kontrolní panely 

instalatérské produkty a montáže  

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Osobní či katalogovou účast na vyhrazené ploše v rámci společné expozice CzechTrade 

(cca. 6,5 m2 na firmu).  

 Plně vybavený stánek, stačí jen přijet a začít prodávat! 

 Výroba prezentační grafiky, polepů, log atd. 

 Kompletní servis a poradenství zahraniční kanceláře při přípravě a průběhu veletrhu. 

 Asistence při registraci do veletržního katalogu, asistence s ubytováním, parkováním atd. 

 Velmi intenzivní zvací a akviziční kampaň před a během konání veletrhu. 

 Výroba a distribuce společného katalogu českých vystavovatelů. 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Osobní 4denní účast na vlastní vyhrazené plně vybavené výstavní ploše o velikosti cca 

6,5 m2 v rámci společného stánku pod hlavičkou CzechTrade / Czech Republic (mimo 

jiné zahrnutí do katalogu vystavovatelů, parkovací karty, výroba prezentační grafiky). 

 Zahraniční kancelář CzechTrade Scandinavia kompletně zajistí veškeré náležitosti 

spojené s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a vzorky. 

 Před veletrhem CzechTrade Scandinavia vytipuje a osloví stovky konkrétních nákupčích 

ze skandinávských strojírenských firem, kteří předem obdrží profily vystavujících firem a 

pozvánky k návštěvě stánku. 

 Asistenční služby zástupců CzechTrade Scandinavia před a v průběhu veletrhu – 

vystavovatelské průkazy, organizace účasti na stánku, plně vybavené zázemí, aktivní 

oslovování a směrování nákupčích k jednotlivým účastníkům, podpora při jednáních, 

zajištění fotodokumentace. 

 Asistence při dopravě a ubytování. 

 Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade Scandinavia po dobu jednoho 

roku.    

 Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během veletrhu 

distribuována skandinávským partnerům. 

 Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních 

poptávajících, kteří navštíví společný stánek. 

 Cena: 80 000,- Kč + DPH 

 

 Katalogová účast  

 Aktivní zastoupení vaší firmy pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade Scandinavia 

při propagaci vašich produktů. 

 Jednání s potencionálními obchodními partnery a sběr kontaktů pro další jednání. 

 Aktivní prezentace a distribuce vašich propagačních materiálů a vizitek zájemcům. 

 Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade Scandinavia po dobu jednoho 

roku. 

 Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během veletrhu 

distribuována skandinávským partnerům. 

 Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních 

poptávajících, kteří navštíví společný stánek. 

 Cena: 10 000,- Kč + DPH 
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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 obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 10. 2. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 10.2.2020.  

 

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 31.1.2020. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Kateřina Drvotová 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

 

tel.: +420 224 907 581 

mobil: +420 724 941 755 

email: katerina.drvotova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK STOCKHOLM: 

Tomáš Rousek   

CzechTrade Scandinavia, Embassy of 

the Czech Republic, Villagatan 21, 114 

32, Stockholm, Sweden 

 

 

 

tel.: +46 707 640 353 

email: tomas.rousek@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      80 000,- Kč + DPH 
 Katalogová účast                10 000,- Kč + DPH 

               
 

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

 

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

Kateřina Drvotová 

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 

 


