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Veletrh RENEXPO INTERHYDRO konající se po dvanácté nabízí expozici na téma 

budoucnosti vodních energií. Největší odborný veletrh a kongres v Evropě, platforma pro 

setkávání odborníků, výrobců a investorů z oboru. Akce přináší vystavovatelům přímé 

obchodní příležitosti. Oblíbenost veletrhu potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení 

sektorových nákupčích. Více informací k veletrhu RENEXPO® INTERHYDRO najdete                

na: www.renexpo-hydro.eu 

Proč se investice do veletrhu Renexpo Interhydro vyplatí? 

— Největší výstava a kongres na téma budoucnosti vodních energií v Evropě: 125 

vystavovatelů z 15 zemí světa, 2 500 návštěvníků, 500 účastníků konference 

— Platforma pro navazování nových obchodních kontaktů 

— 100 % návštěvníků jsou odborníci z oboru 

— Prestiž veletrhu mezi špičkami v oboru 

— 10 různých seminářů, konferencí a zasedání. Zajímavý doprovodný program: Zahájení s 

Energie-Talk, exkurze, atd. 

— Světoznámá lokalita: Salcbursko je známo jako průmyslová oblast Rakouska. Za 

pozornost ale stojí i samotné město Salzburg, rodiště Wolfganga Amadea Mozarta nebo 

zdejší kulturní vyžití. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Plánování a vedení stavby, modernizace, konstrukce, poradenství 

— Armatury, těsnění, propusti 

— Vodní hnací systémy, hydraulické konstrukce, jezy 

— Ochrana vodstva, fauny a flóry, sanace vody, rybí přechody 

— Výroba elektřiny, generátory, turbíny, potrubí 

— Měřící a kontrolní technika 

— Distribuce a uchovávání energie, baterie, izolace 

— Bezpečnost – bezpečnostní spínače, osobní ochrana, první pomoc 

— Elektrárny – mobilní, přílivové/odlivové, mořské, čerpadla, pitná voda, atd. 

— Poskytování služeb – konzultace, smlouvy, IT, financování, Know-How, věda a výzkum 

http://www.renexpo-hydro.eu/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade organizuje plochu pro český pavilon s limitovanou kapacitou, na 

kterém Vaši firmu rádi uvítáme. 

— Vyřídíme veškeré záležitosti spojených s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a 

vzorky. 

— Zveřejníme Vaše logo, název firmy a krátký profil na webových stránkách naší kanceláře 

ve Vídni a propagačním leafletu, který pro akci připravíme. 

— Budeme k dispozici pro osobní asistenci během veletrhu. 

— Jsme připraveni Vám pomoci při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Prezentace Vaší společnosti na společné české expozici 

— 6 m2 plochy; základní společný stánek – stěny, koberec, osvětlení, el. zásuvka, internet, 

infopult s názvem firmy (logo a další grafika za příplatek), barová židle (další vybavení 

možné za příplatek); základní občerstvení – káva, čaj, voda, slané, sladké pečivo; 2 

vystavovatelské průkazy; 100 volných vstupenek pro partnery; 1 parkovací karta; zápis 

do online a tištěného katalogu 

— Sestavení kontaktů na potenciální obchodní partnery a pozvání vybraných kontaktů na 

stánek 

— Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s 

Vašimi obchodními partnery 

— 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: 49 000 Kč bez DPH 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 27. 5. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 27. 6. 2021. 

— 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 27. 5. 2021. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Bohuslav Květoň 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 593 

mob.: +420 607 000 509 

e-mail: 

bohuslav.kveton@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK RAKOUSKO: 

Julie Havlová 

Penzingerstrasse 11 – 13  

A-1140 Vídeň, Rakousko 

 

tel: +43 1 899 58 162 

mob: +43 664 3525 105 

e-mail: vienna@czechtrade.cz 
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast 6 m2    49 000,- 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 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

