
 

 

    

XXVII. TEPLÁRENSKÉ 

SETKÁNÍ 

15. - 17. 4. 2020 

ZAKOPANE, POLSKO 

TEPLÁRENSTVÍ 

 

Akce je největším setkáním technického kádru polského teplárenství. Setkání 

se účastní řídící a technický personál polských tepláren a dodavatelé pro 

teplárenský sektor. Jedná se o třídenní konferenci spojenou s prezentacemi a 

veletrhem firem, které se Teplárenského setkání účastní.  

V letošním roce budou hlavními tématy konference: směr vývoje teplárenství 

v Polsku, energetická efektivita, kogenerační zákon, řízení teplárenské sítě, 

ochrana životního prostředí, paliva. Více informací na: 

https://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2092.html 

 

PROČ SE INVESTICE DO TEPLÁRENSKÉHO SETKÁNÍ VYPLATÍ? 

 Výjimečná příležitost k prezentaci výrobků a služeb odborníkům z branže. 

 Akce se účastní zástupci polských tepláren a dodavatelé zařízení, technologií a 

služeb pro teplárny. 

 Bezprostřední přístup k cca 350 technických a investičním ředitelům a specialistům 

z tepláren v Polsku. 

 Možnosti prezentace firmy na stánku ČR. 

 Možnost sjednání schůzek B2B předem, prostřednictvím 

speciální interaktivní platformy. 

https://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2092.html
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Dodavatelé zařízení Technologie a služby pro teplárnu 

 
 
V PROGRAMU AKCE 
 
1. Tematické bloky přizpůsobené profilům firem, během kterých jsou možné 15 min. 

prezentace 

2. Stánky firem s nabídkou výrobků a služeb v oblasti: 

 Výstavba nových teplárenských zdrojů 

 Modernizace stávající technické infrastruktury 

 Technologie kotlů 

 Optimalizace práce teplárenských zařízení 

 Energetická efektivita 

 Zařízení a technologie v teplárenství 

 Výstavba, opravy a renovace sítí 

 Monitoring, řízení a měření sítí 

 Omezení ztrát tepla a vody 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade na akci XXVII. Setkání teplárenského průmyslu zajišťuje 

finančně zvýhodněnou účast českých firem a doprovod zahraniční kanceláře 

CzechTrade Polsko. 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Prezentace společnosti na společné expozici ČR s možností vystavení propagačních 

materiálů a s prostorem pro jednání (stůl + 2 židle) 

 Osobní účast v programu akce pro 1 účastníka 

 Osobní účast na galavečeru v hotelu Nosalów Dwór 15. 4., večer v Krčmě Tarzański 

Bór 16. 4. vč. Dopravy autobusem tam a zpět 

 Obědy ve dnech 15. 4., 16.4. 

 Asistence v průběhu konání akce ze strany pracovníků CzechTrade Polsko, 

obchodního rady ČR ve Varšavě, dle přání pomoc při jednáních s vašimi obchodními 

partnery 

 Reklamní banner společnosti na stránkách organizátora www.kierunekenergetyka.pl 

na 1 měsíc 

 Informace o firmě v konferenčních materiálech (1xB5, černo - bílé) 

 Cena: 24 000,- Kč bez DPH při účasti jedné osoby z firmy 

 Cena: 9 000,- Kč bez DPH každý další účastník za firmu 

 

Možnost vlastní prezentace / přednášky firmy na sympoziu 15 min.  

 cena 24 000 Kč + DPH 

 

Možnost reklamy v časopisu Energetyka Cieplna i Zawodowa (formát A4) 

 cena 15 000 Kč + DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky do 17. 2. 2020. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 2. 3. 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 do 17. 2. 2020. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Bohuslav Květoň 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 593 

mob.: +420 607 000 509 

e-mail: 

bohuslav.kveton@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK POLSKO: 

Magdalena Holeksová 

Koszykowa 18, 

00 555, Warszawa 

 

tel.: +420 606 338 916 

e-mail: 

magdalena.holeksova@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast (1 osoba)    24 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast (každý další účastník)    9 000,- Kč + DPH 

 Prezentace na sympoziu    24 000,- Kč + DPH 

 Reklama v časopise    15 000,- Kč + DPH   

  

 

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

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

 


