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FAMEX je největší letecký veletrh v Latinské Americe zaměřený na civilní a vojenské 

letectví, kosmický průmysl bezpečnostní a obranný sektor, jehož cílem je spojit světové lídry 

odvětví a podpořit rozvoj leteckého průmyslu v Mexiku. V roce 2021 se bude konat celkem 

počtvrté a partnerskou zemí se stanou Spojené státy americké. Na organizaci veletrhu se 

podílí jak mexické vládní složky, tak i letectvo. Mezi nejvýznamnější účastníky veletrhu bude 

již tradičně patřit Bombardier, Airbus nebo Safran. Více informací k veletrhu FAMEX 2021 

najdete na: https://www.f-airmexico.com.mx/en/index.html. 

Proč se investice do veletrhu FAMEX 2021 vyplatí? 

— Účast přes 635 vystavovatelů z 39 zemí světa   

— Více než 5 800 B2B setkání a přes 52 000 návštěvníků ze sektoru  

— Představení přes 40 předních světových společností z leteckého průmyslu (Airbus, 

Safran, Bombardier, GE Aviation a další)  

— Největší přehlídka letectví, obranného a bezpečnostního průmyslu v Latinské Americe. 

— Výstavní plocha o rozloze 169 000 m2 s prezentací více než 60 letadel 

— Hybridní veletrh se streamováním na různých platformách    

  

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

— Bezpečnost     

— Obrana     

— Civilní letectví     

— Vojenské letectví    

— Vesmírný výzkum  

— Kosmický průmysl 

— Technologie 

— Subdodávky do letectví 
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Co nabízíme českým firmám? 

— Pavilon "B"  

— Prezentace na společném stánku České republiky 

— Zařazení do společné brožury českých firem ve španělském jazyce (distribuce tištěné 

podoby na stánku)  

— Pozvání vašich potenciálních partnerů a klientů na stánek a networkingové dopoledne 

(koktejl)    

— Prezentace firmy na webových stránkách CzechTrade Mexiko a její propagace na 

sociálních sítích   

— Vypracování závěrečné zprávy obsahující veškeré získané kontakty, informace o 

mexickém trhu a doporučení dalšího postupu    

 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Prezentace Vaší společnosti v českém pavilonu, který bude povinnou zastávkou pro 

seriózní partnery 

— Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím 

— Umístění v pavilonu B po boku firem jako Boeing, Hydra Technologies, AVA aj. 

— Intenzivní marketingová kampaň – vytipování relevantních obchodních partnerů, 

screening vystavovatelů, propagační materiály, PR 

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

Vašimi obchodními partnery 

— Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a dopravy 

— Stánek v plné výbavě včetně potisků, loga, zápisu do katalogu vystavovatelů, apod.  

— Cena – 10 m2: 149 000 Kč bez DPH 

— Cena – 20 m2: 289 000,- Kč bez DPH 
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KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Aktivní zastoupení Vaší firmy pracovníky kanceláře CzechTrade Mexiko 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: 39 000 Kč bez DPH 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 6. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 9. 7. 2021. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 31. 7. 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 30. 6. 2021. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Levan Bokeria 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2 

 

 

tel.: +420 224 907 540 

mob.: +420 702 259 412 

e-mail: levan.bokeria@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK MEXIKO: 

Tereza Vítková  

Lago Alberto 375, Col. Anáhuac, 

Sección I, Miguel Hidalgo 

11320, Ciudad de México, México 

 

tel: +52 55 7100 2345  

mob: +52 8218 3517 

e-mail: 

tereza.vitkova@czechtrade.cz 
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast – 10 m2     149 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast – 20 m2      289 000,- Kč + DPH 

 Katalogová účast        39 000,- Kč + DPH 

 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Levan Bokeria    

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

