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IIF je nejvýznamnější mezinárodní výstavní akcí v oblasti strojírenství a kovoobrábění, 

od roku 2005 vlastní certifikát mezinárodní výstavní asociace UFI, v r. 2021 se bude konat 

20. ročník veletrhu. Více informací na https://www.iec-expo.com.ua/en/pfen-2021.html 

Proč se investice do veletrhu IIF vyplatí?  

— Strojírenství je tradiční položkou českého vývozu; podepsání Ukrajinou Asociační 

dohody s EU poskytlo místím podnikům větší možnosti vývozu produkce na evropské 

trhy, proto v průběhu posledních pěti let se aktivně rozvijí výrobci stavebních materiálů, 

zemědělské techniky, nábytku, elektroniky, jejichž produkce je orientována pro odbyt 

výhradně na zahraničních trzích. Podobné podniky neustále investují do výrobní 

základny a technologií, což představuje reálný potenciál pro české dodavatele; 

— Veletrh představuje jedinečnou příležitost pro prezentaci Vaší firmy a výrobků či služeb; 

— Minulého ročníku veletrhu International Industrial Forum se zúčastnilo 173 podniků 

z 10 zemí světa. Výstavu navštívilo cca 6 tis. odborných návštěvníků. Mezi 

návštěvníky veletrhu byli představitelé výrobních podniků a závodů (48 %), dovozních 

a velkoobchodních (21 %) i projekčních (17 %), montážních a servisních (14 %) podniků. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Strojírenství (stavebnicové obráběcí stroje, modernizace zařízení, hydraulické lisy, 

tiskové formy) 

— Hydraulika, pneumatika (hydraulické filtry, hydraulické cylindry) 

— Měřicí přístroje, laboratorní a testovací zařízení 

— Ložiska (jehlová, valivá, kuličková atd.) 

— Svařování (antikorozní technologie, plynové svařování, plynové zařízení, laserové 

zařízení, povrchové zpracování, průmyslové plyny, automatické svářečky) 

— Zvedací a skladovací zařízení (jeřáby, náhradní díly, mostové jeřáby) 

— Průmyslová automatizace 

— Kovoobrábění (průmyslová zařízení, soustruhy, brusné nástroje, měřidla, 

kotoučové pily atd.) 

Co nabízíme českým firmám? 

— International Exhibition Centre, Brovarskyi prospekt, 15, Kyjev; 

— Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade 

s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme; 

— Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb; 

https://www.iec-expo.com.ua/en/pfen-2021.html
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Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Prezentace Vaší společnosti na českém stánku; 

— Základní vybavení na stánku: prezentační pult, stojánek na katalogy, jednací 

stůl + 3 židle, společný úložný prostor; 

— Zápis do katalogu účastníků veletrhu a průkaz ke vstupu na výstavu; 

— Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, propagace akce na internetových stránkách ukrajinské kanceláře CzechTrade; 

— Zveřejnění informace o firmě na ukrajinských webových stránkách CzechTrade; 

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

s Vašimi obchodními partnery; 

— Zpracování a předání výsledné zprávy, doporučení dalšího postupu. 

— Cena: 42 000 Kč + DPH 

KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, propagace akce na internetových stránkách kanceláře CzechTrade v Kyjevě; 

— Zápis do katalogu účastníků veletrhu; 

— Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Kyjev formou 

katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech; 

— Zveřejnění informace o firmě na ukrajinských webových stránkách CzechTrade; 

— Zástupce CzechTrade zastupuje firmu v průběhu veletrhu, sbírá obchodní kontakty 

a poptávky, vede jednání s návštěvníky stánku jménem firmy. 

— Cena: 12 000 Kč + DPH 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 9. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 10. 2021. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, do 27. 9. 2021. 

 



 
  

 

 
 
 

 

INTERNATIONAL INDUSTRIAL FORUM 2021 
16. – 19. 11. 2021 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

veletrhu pro váš výrobek/službu, exponátů a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. 

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 30.9.2021. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Dagmar Matějková 

CzechTrade 

Výstaviště 3, Brno 603 00 

 

mob.: +420 724 340 444 

e-mail: dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK RUSKO: 

Oksana Antonenko 

40/10, Ivan Franko Str, 01030 Kyjev 

 

tel.: +380 44 2386130 

mob.: +380 67 7051964 

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

 Osobní účast     42 000,- Kč + DPH 

 Katalogová účast      12 000,- Kč + DPH 

 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Dagmar Matějková 

Výstaviště 3, Brno 603 00 

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

