
 

  

 

 

 

 

 

 

ARMS AND SECURITY  

13. - 16. 10. 2020 
KYJEV, UKRAJINA 

OBRANNÝ A BEZPEČNOSTNÍ PRŮMYSL 

 
Jedná se o jedinou výstavní akci na ukrajinském trhu zaměřenou na obranný          
a bezpečnostní průmysl. Veletrh se koná pod záštitou Ministerstva obrány 
Ukrajiny, Ministerstva vnitra Ukrajiny a Ministerstva ekonomického rozvoje, 
obchodu a zemědělství. Minulého ročníku veletrhu se zúčastnilo 503 podniků        
z 15 zemí, národními expozicemi byly zastoupeny USA, Polsko a Turecko. 
Výstavu navštívilo cca 27 tis. odborných návštěvníků. https://www.iec-
expo.com.ua/en/oruzhieeng-2020.html 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ARMS AND SECURITY 2020 
VYPLATÍ? 

 

 Od roku 2014 se stal rozvoj obrany a bezpečnosti nekompromisní prioritou ukrajinského 
státu. 

 Výdaje na tuto sféru stoupají každým rokem a letos budou činit  5,45 % HDP země (cca 
10 mld. USD), což je největší částka za celou dobu existence Ukrajiny jako 
samostatného státu. 

 Ukrajina má zájem o unikátní technologie zejména z oblasti pasivních sledovacích 
systémů a rovněž tak o spolupráci v oblasti obrněné techniky a komunikačních 
prostředků. 

 Poptávány jsou základní typy výstroje, oblečení a dalších prostředků. 

 

https://www.iec-expo.com.ua/en/oruzhieeng-2020.html
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 
 

Základní vybavení: munice, optika, 
zařízení pro noční vidění, zbraně a 
vybavení na blízko, komunikační zařízení 
a systémy, prostředky ochrany brnění, 
uniforma, střelivo 

Plavidla pro účely armády 

Pohraniční služby: technické prostředky pro 
ochranu hranic a pohraniční kontrolu, 
speciální vozidla, zařízení pro speciálních 
světelné a zvukové signály, systémy pro 
monitorování, komunikaci, přenos informací  
a automatizaci řízení 

Pozemní sily: raketové a dělostřelecké   
zbraně, střelivo, obrněné zbraně a 
vybavení včetně oprav a modernizace, 
bezpilotní přístroje, elektronické 
bezpečnostní vybavení, komunikační 
zařízení, automobilové, strojírenské a 
topografické vybavení, prostředky pro 
radiologickou a chemickou ochranu, 
simulátory a výcviková zařízení 

Vojenské letectví: letadla, vrtulníky, letecké 
a vrtulníkové zbraně, bezpilotní vzdušná 
vozidla, výcviková letadla, simulátory, 
technické prostředky monitorování, systémy 
zpracování dat, radary protivzdušné obrany, 
řízení protivzdušné obrany, protiraketové 
systémy, záchranné prostředky 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 
 

 Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou 
kapacitou, na kterém vaši firmu rádi uvítáme. 

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

 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 
 

  Osobní účast 

 Prezentace vaší společnosti na českém stánku, každá firma bude mít k 

dispozici 9 m2 

 Základní vybavení: prezentační pult, stojánek na katalogy, jednací stůl + 3 židle,                
grafika (potisk zadní stěny dle vašeho návrhu), společný úložný prostor 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu a průkazy ke vstupu na výstavu 

 Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních obchodních 
partnerů 

 Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních   
s vašimi obchodními partnery 

 Zprácování a předání výsledné zprávy, doporučení dalšího postupu 

 Cena: 68 000,- Kč + DPH  
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 
 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 2. 2020. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude 

obratem zaslána zálohová faktura), nejpozději do 1. 3. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 1. 9. 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 15. 

2. 2020. 
 
 

 
 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

 
Jiří Rak 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 
 

tel.: +420 224 907 594 

mob.: +420 727 871 639 

e-mail: jiri.rak@czechtrade.cz 

  

KONTAKT NA ZK KYJEV: 

 
Oksana Antonenko 

40/10, Ivan Franko Str, 01030 Kyjev 
Ukrajina 
 

 
 
tel: +380 44 2386130 
mob: +380 67 7051964 

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

   Osobní účast    68 000,- Kč + DPH 

 
 
 

 

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

 

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