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Veletrh ENLIT (POWERGEN Europe) je jedním z nejvýznamnějších 

mezinárodních veletrhů, na kterém se každoročně setkávají firmy ze sektoru 

energetického průmyslu, a to jak z oboru produkce, tak služby. Jedná se o 

putovní veletrh, který se v roce 2019 konal v Paříži. Veletrh ENLIT je bez 

pochyby velkou příležitostí pro české společnosti, které se pohybují v oblasti 

energetiky. Více informací na https://www.european-utility-week.com/welcome.         

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ENLIT 2020 VYPLATÍ? 

 950 vystavovatelů z celého světa. 

 16 tisíc návštěvníků ze 127 zemí světa.       

 Milán je hlavním ekonomickým centrem, v jehož okolí jsou koncentrovány důležité 

energetické firmy. 

 Rostoucí spotřeba energie v Itálii a snaha o snížení závislosti na zahraniční energii. 

 Prezentace a podpora českých výrobců na nejvýznamnější akci v sektoru. 

 

https://www.european-utility-week.com/welcome
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Generation Transmission/Distribution 

Grid edge technologies Water 

IT/ICT Consultants 

Smart Cities Customer service & management 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro umístění kolektivní české expozice. 

 Vyřízení veškerých administrativních záležitostí spojených s účastní na veletrhu. 

 Při příjezdu naleznete vybavený stánek pro vaší prezentaci, ve výbavě stánku je 

zahrnut: stůl, dvě židle, věšák, koš na odpadky, elektřina, osvětlení.  

 Před veletrhem pracovníci CzechTrade zajistí oslovení a pozvání vybraných cílových 

skupin k návštěvě vašeho stánku. 

 Pracovníci CzechTrade připraví váš propagační materiál v italštině a budou vám                  

k dispozici během celého konání akce k tlumočení při vašich jednání.  

 V ceně je zahrnuta také komunikace a propagace ze strany veletržní správy, 

registrace do elektronického systému v rámci networkingového systému. 

 Plný vstup pro jednoho z pracovníků na summit v rámci oficiálního programu.    

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Cena – plocha 6 m2: 108 000,- Kč + DPH 

 Cena – plocha 9 m2: 143 000,- Kč + DPH 

 Cena – plocha 12 m2: 183 000,- Kč + DPH 

 Cena – plocha 18 m2: 265 000,- Kč + DPH 
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 Katalogová účast  

 Cena: 15 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 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 15. 3. 2020. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Bohuslav Květoň 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

tel.: +420 224 907 593 

mob.:: +420 607 000 509 

email: bohuslav.kveton@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MILAN: 

Marek Atanasčev  

Via G. B. Morgagni 20 

Milano, Italia 

 

 

 

mob.:+390229532109 

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

 Osobní účast – plocha 6 m2             108 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast – plocha 9 m2             143 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast – plocha 12 m2             183 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast – plocha 18 m2             265 000,- Kč + DPH 
 Katalogová účast        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 

 


