
 

 

 

 

 

 

EUROBLECH 2021 

09. - 12. 03. 2021  
VÝSTAVIŠTĚ HANNOVER, NĚMECKO 

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLECHU 

EuroBLECH je největší světovou platformou pro prezentaci novinek z oblasti 

technologie pro zpracování plechu. Veletrh se zaměřuje na odborníky v oblasti 

zpracování plechu a je určen jak pro malé podniky, tak pro velké strojírenské 

firmy. EuroBLECH nabízí široké spektrum produktů z rozličných oblastí: od 

strojírenství, automotive a lodní výrobu, přes zpracování plechu, oceli a 

železa, až po topení, klimatizace a energetiku. CzechTrade připravuje 

prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro 

české exportéry. https://www.euroblech.com 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU EUROBLECH VYPLATÍ? 

• Veletrh se koná každé dva roky!  

• Veletrh je určen odborné veřejnosti, jako jsou konstrukční inženýři, manažeři výroby, 

manažeři kvality, nákupčí, výrobci, techničtí ředitelé či odborníci z asociací či 

výzkumu a vývoje. 

• V roce 2018 se na veletrhu prezentovalo 1 507 vystavovatelů ze 40 zemí světa. 

Celkem pak veletrh navštívilo přes 56 000 návštěvníků ze 105 zemí.  

• Veletrh se může pochlubit vysokou kvalitou návštěvníků – 97 % návštěvníků 

posledního ročníku byli odborníci ve svém oboru.  
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• V centru pozornosti se na posledním ročníku ocitly formovací                             

technologie, technologie separace, manipulační stroje, plechové výrobky a 

komponenty. Celý ročník se nesl v duchu všeobecného vývoje směrem k digitalizaci a 

Průmyslu 4.0. 

• Více informací naleznete na: https://www.euroblech.com/2020/deutsch/event/review-

2018 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Plech, trubky, profily Aditivní výroba 

Polotovary, komponenty, součástky Povrchová úprava plechu 

Manipuační stroje Nástroje 

Separace, řezání Řízení, měření 

Formování Zpracování dat 

Flexibilní zpracování plechu Vybavení továren a skladů 

Zpracování trubek a profilů Ochrana životního prostředí, recyklace 

Spojování a svařování Bezpečnost práce 

Zpevňování Výzkum a rozvoj 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

• Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro společný stánek s limitovanou kapacitou, na 

kterém vaši firmu rádi uvítáme.  

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

 

 

 

https://www.euroblech.com/2020/deutsch/event/review-2018
https://www.euroblech.com/2020/deutsch/event/review-2018
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

• zveřejnění 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 grafiky firmy na společném stánku a její polep na 

stěnách stánku 

• 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

• zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade) 

• osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních 

s vašimi obchodními partnery 

• základní občerstvení a každodenní úklid stánku 

• logistickou pomoc při výběru vašeho hotelu a transportu 

• Cena (zahrnuje ca 8 m2 společné zázemí) 

• osobní účast 12-14 m2   160 – 180 000,- Kč + DPH 

• osobní účast 16-18 m2    199 000,- Kč + DPH 

 

V případě požadavku na větší plochu vám připravíme individuální kalkulaci. 

Kontaktujte prosím gestora akce Dagmar Matějkovou: 

dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

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

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

stánku s asistencí, vybavení stánku a kuchyňky, pozvání obchodních partnerů 

před veletrhem, zpracování katalogu českých vystavovatelů, každodenní úklid 

stánku atp. Cena také zahrnuje všechny povinné poplatky (povinné 

marketingové poplatky ve výši 585 EUR, zápis do katalogu 

vystavovatelů, AUMA, odpad, energie atp.) 

 

mailto:dagmar.matejkova@czechtrade.cz
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

• Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 09. 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 30. 09. 2020. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Dagmar Matějková 

CzechTrade  

Výstaviště 3, 603 00, Brno 

 

 

tel.: +420 541 159 255 

mobil: +420 724 340 444 

email: 

dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK DÜSSELDORF: 

Adam Jareš  

Martin-Luther-Platz 28 

40212 Düsseldorf, Germany 

 

 

tel.: +49 211 598 25 684 

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

 
 Osobní účast 12-14 m2 (+společné zázemí)  160 - 180 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast 16-18 m2 (+společné zázemí)           199 000,- Kč + DPH 

 

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

 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Dagmar Matějková 
Výstaviště 3, 603 00, Brno 
 
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 

 


