
 

 

 

 

 

 

MEDICA 2020 

16. - 19. 11. 2020  
VÝSTAVIŠTĚ DÜSSELDORF, NĚMECKO 

ZDRAVOTNICTVÍ 

MEDICA je mezinárodně nejvýznamnějším veletrhem v oboru zdravotnictví. 
Jedná se o světově prvotřídní platformu pro prezentaci nejnovější zdravotní 
techniky a služeb. Veletrh poskytuje vhodnou příležitost oslovit přední světové 
firmy ze zdravotnického průmyslu. CzechTrade připravuje prezentaci českých 
firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. 
www.medica-tradefair.com   

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU MEDICA VYPLATÍ? 

 Veletrh se koná každý rok a je určen primárně odborné veřejnosti například 

zástupcům firem, obchodníkům a nákupčím.  

 Posledního ročníku veletrhu MEDICA se v roce 2019 zúčastnilo více než 5 500 

vystavovatelů ze 41 zemí celého světa a přes 121 000 odborných návštěvníků z 

celého světa. 

 MEDICA tak potvrdila své absolutně jedinečné postavení v oboru, z České republiky 

se na veletrhu MEDICA prezentovalo celkem 46 českých firem.  

 Společně s extenzívním doprovodným programem, mnohými specializovanými 

akcemi, odbornými kongresy a největší produktovou nabídkou v tomto průmyslovém 

odvětví je veletrh MEDICA centrem obchodu v oblasti medicíny. 

 Cílovou skupinou veletrhu je především odborná veřejnost – lékaři a lékařský 

personál, management nemocnic, pečovatelských zařízení a laboratoří, obchodníci 

se zdravotní technikou, zástupci zdravotnického průmyslu                         

a zdravotních pojišťoven.   

http://www.medica-tradefair.com/


MEDICA 2020  

16. – 19. 11. 2020  
 VÝSTAVIŠTĚ DÜSSELDORF, NĚMECKO 

 ZDRAVOTNICTVÍ 

 
  

 
 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český pavilon s limitovanou kapacitou, na 

kterém vaši firmu rádi uvítáme. 

 Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ KATEGORIE 

Zdravotní péče Fyzioterapeutické a ortopedické 
technologie 

Zdravotní technika Dodávky pro operační zařízení a 
nemocnice 

Laboratorní a diagnostické vybavení Facility management 

Medicínská technologie Informační a komunikační technologie 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a 

propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

 Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce 

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

elektřiny 

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

 Umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku 

 1-2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení u CzechTrade) 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s vašimi obchodními partnery 

 Základní občerstvení a každodenní úklid stánku 

 Pomoc při výběru vašeho hotelu a transportu 
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 Cena:  

 Osobní účast (cca 8 m2 + společné zázemí)           115 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast (cca 10 - 12 m2 + společné zázemí)    149 000,- Kč + DPH 

 

Konkrétní cenovou nabídku obdržíte na základě počtu firem na stánku a 

velikosti požadované plochy. Maximální velikost individuální plochy na 

společném stánku není limitována. Obracejte se na gestora akce Adrianu 

Dohnalovou: adriana.dohnalova@czechtrade. 

Cena obsahuje stavbu expozice, výrobu grafiky pro každou firmu na základě 

tiskových dat, přípojky a spotřebu vody a elektřiny, občerstvení, asistenci na 

stánku, vybavení stánku a kuchyňky, zpracování katalogu českých 

vystavovatelů, každodenní úklid stánku atp. 

Cena již obsahuje všechny povinné poplatky (marketingové poplatky, 

povinný zápis do katalogu vystavovatelů ve výši 485 EUR, AUMA, odpad, 

energie atp.). V případě zájmu o prezentaci na větší ploše Vám připravíme 

individuální nabídku.  

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 28. 3. 2020.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 4. 2020.  

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

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 28. 3. 2020. 

 

 

 

 

mailto:adriana.dohnalova@czechtrade
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Adriana Dohnalová 

CzechTrade  

Dittrichova 21, Praha 2, 128 00 

 

 

tel.: +420 224 907 544 

email: 

adriana.dohnalova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK DÜSSELDORF: 

Adam Jareš  

Martin-Luther-Platz 28 

40212 Düsseldorf, Deutschland 

 

 

   tel.: +49 211 598 25 684 

mobil: +49 (0)1741454745 

email: dusseldorf@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast (cca 8 m2)     115 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast (cca 10 - 12 m2)    149 000,- Kč + DPH 

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

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

Adriana Dohnalová 

Dittrichova 21, Praha 2, 128 00 

 

 

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 

 


