
 

 

 

   

 

 

RIM ZACATECAS 

10. – 12. 6. 2020  
ZACATECAS, MEXIKO 

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL  

 

RIM Zacatecas je veletrh zaměřený na těžební průmysl, jehož cílem je spojit 

světové i lokální lídry odvětví a přispět k rozvoji průmyslu v Mexiku. Poprvé ve 

své historii se Česká republika stane čestným hostem veletrhu, což mimo jiné 

znamená, že druhý veletržní den je oficiálně ustanoven jako "Den České 

republiky", v rámci jehož programu je vyhrazen prostor pro prezentaci 

inovativních technologií zúčastněných českých společností. Více informací na 

https://www.rimzacatecas.org/.   

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU RIM ZACATECAS VYPLATÍ? 

 Nejvýznamnější těžební veletrh letošního roku v Mexiku – ve světové velmoci v těžbě 

stříbra. 

 Kolem 130 jak mexických, tak i mezinárodních vystavovatelů (na příklad EPIROC, 

Sandvik, ALS, Golexplore aj.).       

 Česká republika jako partnerská země veletrhu a oslava "Dne České republiky" v 

rámci druhého veletržního dne. 

 Organizace B2B jednání na oficiálním stánku České republiky a zajištění dalších 

asistenčních služeb za účelem co největšího zefektivnění vaší účasti.  

 

https://www.rimzacatecas.org/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Důlní technologie Služby – průzkum a geologie 

Důlní stroje a náhradní díly Asistenční služby v oblasti těžby 

  

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Plochu 36 m2 

 Hlavní pavilon veletržního paláce 

 Vytvoření medailonků o vaší společnosti a jejich publikace na sociálních sítích RIM 

Zacatecas 

 Zařazení do společné brožury českých firem ve španělském jazyce a její distribuce v 

tištěné podobě 

 Vyhledání a oslovení potenciálních partnerů, jejich pozvání na stánek a zastoupení 

vaší společnosti během jednání 

 Intenzivní propagace firmy na webových stránkách CzechTrade Mexico City a na 

sociálních sítích zahraniční kanceláře 

 Vypracování závěrečné zprávy obsahující veškeré získané kontakty, informace o 

mexickém trhu a doporučení dalšího postupu 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prestižní účast na oficiálním stánku České republiky – partnerské země veletrhu 

 Prestižní a strategické umístění českého pavilonu v rámci veletržního paláce 

 Vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů a vystavovatelů na stánek 

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

vašimi obchodními partnery 

 Prostor pro prezentaci vaší firmy během "Dne České republiky" - součást oficiálního 

programu veletrhu. 

 Logistická pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a dopravy 

 Stánek v plné výbavě na ploše o velikosti 9 m2 (včetně potisků, loga, zápisu do katalogu 

vystavovatelů apod.) 

 Cena: 59 000,- Kč + DPH 

 

 Katalogová účast  

 Aktivní zastoupení vaší firmy pracovníky kanceláře CzechTrade Mexico City při 

propagaci vašich produktů, jednání s potenciálními obchodními partnery a sběr kontaktů 

pro další jednání 

 Získání maximálního množství kontaktů na zájemce o produkty a spolupráci 

 Předání získaných kontaktů v závěrečné zprávě, doporučení dalších kroků na trhu a 

spolupráce při rozpracování získaných kontaktů 

 Vhodné i pro prezentaci již působící společnosti v Mexiku v rámci udržení vztahů se 

stávajícími partnery 

 Cena: 35 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 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 do 31. 5. 2020. 
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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. 3. 2020. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

   Marek Zmrzlík  

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

 

tel.: +420 224 907 539 

mob.: +420 725 818 461 

email: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MEXICO CITY: 

Tereza Vítková 

Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. 

Miguel Hidalgo, 

11590, Ciudad de México, México 

 

 

tel.: +52 55 5255 3393 

mob.: +52 55 8218 3517 

email: tereza.vitkova@czechtrade.cz 

web: www.czechtrade-mexico.com.mx 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      59 000,- Kč + DPH 
 Katalogová účast     35 000,- Kč + DPH 

               
 

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

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

Marek Zmrzlík 

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 

 


