
 

 

 
 

 

 

 
 

 

CONSTRUMA  

14. - 18. 4. 2021  
40. MEZINÁRODNÍ VELETRH STAVEBNÍHO PRŮMYSLU, ZAHRADNICTVÍ A 

INTERIÉROVÉHO DESIGNU 

BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO 

CONSTRUMA je mezinárodní veletrh stavebního průmyslu, zahradnictví a 

interiérového designu rozléhající se na ploše 44 000 m2. V roce 2019 se na 

600 vystavovatelů z dvaceti zemí přišlo podívat přes 50 000 návštěvníků. Více 

informací na: www.construma.hu/en 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU CONSTRUMA 2021 VYPLATÍ? 

• Maďarský stavební průmysl od roku 2014 začívá boom, který se poslední roky ještě 

více stupňuje. V roce 2017 stavebnictví zaznamenalo 30 % růst oproti předešlému 

roku a loni produkovalo ne méně významný 24 % vzestup. 

• Trendy ukazují, že aktuálním motorem stavebního průmyslu v Maďarsku vedle 

státních objednávek jsou výstavby bytů, ke kterým stát od roku 2016 nabízí podporu 

sociální program CSOK s nevratnou podporou ke koupi bytu, domu, či rekonstrukci 

stávajícího bydlení pro rodiny s dětmi. 

• Vzhledem k současné situaci lze pozorovat značný nárůst poptávky zejména v oblasti 

rekonstrukcí domovů, nemluvně o obchodech DIY / IKEA, které prožívají obrovský 

navzdory karanténám.  

http://www.construma.hu/en
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• I letos se situace má vyvíjet obdobně, protože vláda oznámila od 1. 1. 2021 50% 

podporu, až 250 000 CZK pro rodiny s minimálně 1 dítětem na rekonstrukci bytů.  

• Navíc se opět snížilo DPH novostaveb na 5 % (z 27 %), což bude katalyzovat nové 

projekty v Budapešti a konečně i mimo ní. 

• Až 20 % celkového růstu HPD pochází ze stavebního průmyslu, jehož celkový obrat 

činí v přepočtu přes 250 mld Kč. 

• V maďarském stavebním průmyslu působí přes 50 000 firem, zaměstnává přes      

300 000 osob. Ačkoliv je stále nedostatek odborníků, počet pracujících v oboru opět 

roste. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Stavební materiály Vzduchotechnika, větrání, klimatizace, 
chlazení 

Stavební výrobky 
 

Obnovitelné zdroje 
 

Stavební technologie a stroje 
 

Zahrada 
 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

• Agentura CzechTrade zajišťuje cenově i prostorově nejvýhodnější plochu pro umístění 

kolektivní české expozice v hlavním pavilonu veletrhu.  

• Všechny administrativní záležitosti a komunikaci s organizátory zajistíme za vás.  

• Zabezpečíme moderní stánek přizpůsobený vašim požadavkům (jednací stůl, pult 

označený vašim logem, společná kuchyňka, případně poličky, televize, stojan na 

katalogy).   
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

• Prezentace vaší společnosti v pavilonu A na ploše o minimální velikosti 6-9 m2. 

• Organizace obchodních jednání, osobní asistence během veletrhu 

• Logistickou pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu 

• Výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku k 

jednáním s vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních 

návazných kroků 

• Cena: 52 000,- Kč + DPH  

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

• Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 5. 3. 2021.  

• Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 3. 2021.  

• Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 15. 3. 2021.  

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 5. 3. 2021. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Markéta Šebelová 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

 

tel.: +420 224 907 591 

mob.: +420 724 966 518 

email: marketa.sebelova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MAĎARSKO: 

Dóra Egressy 

Rózsa u. 61., H -1064 Budapest 

Hungary 

 

 

 

tel.: +36 30 244 5762 

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

 Osobní účast     52 000,- Kč + DPH 
               
 

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

 

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

 


