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Jedná se o největší stavebních veletrh v Jižním Kavkazu se zaměřením na nové technologie 

a rozvoj nově osvobozených území Náhorního Karabachu. Veletrh se skládá ze tří výstav 

s tím, že nově se zde objevuje Karabakh Rebuild, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury 

v daných oblastech. V rámci veletrhu CzechTrade Ázerbájdžán bude organizovat B2B 

jednání a Czech Design Days in Azerbaijan. www.bakubuild.az; aquatherm.az  

Proč se investice do veletrhu BakuBuild vyplatí? 

— Účast na třech výstavách a na Czech Design Days in Azerbaijan 

— Stavebnictví je druhá nejsilnější oblast průmyslového rozvoje v Ázerbájdžánu 

— Setkání s klíčovými představiteli stavebních firem, architekty, projektovými manažery, 

distributorskými společnostmi, designery, vládními i vědeckými organizacemi 

— Účast na celé řadě formálních a neformálních jednáních s možností přímých kontaktů 

s klíčovými místními partnery 

— Setkání s představiteli plánu rozvoje nově osvobozených území Náhorního Karabachu  

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Střechy, hydroizolační materiály, tepelně a zvukotěsné materiály, odtoky 

— Interiérové barvy, dekorativní nátěry, fasádní barvy, průmyslové barvy a technologie, 

práškové laky, laky a ochranné nátěry, základní nátěry a tmely, zařízení pro malování 

— Tapety, nástěnné panely, stropy a stropní systémy, podlahy: parkety, lamino, korek, 

dřevo, sklo, koberce 

— Dveře a zámky, schody, krby, přírodní a umělý kámen, osvětlení, záclony, garnýže, 

rolety, dekorativní textilie, interiérové předměty a výzdoba, design 

— Malé architektonické formy, květinové záhony a květinové zahrady, nádrže, kamenité 

zahrady, komunikační systémy, zahradní zařízení, vybavení a inventář, zařízení pro 

venkovní osvětlení, výsadbový materiál 

— Obklady do koupelny a kuchyně, sanitární keramika a sanitární keramika, koupelnový 

nábytek, sprchy a hydromasážní kabiny, příslušenství do koupelny a sprchy 

— Cement, beton, směsi, dokončovací materiály, cihly, stavební bloky, dřevěné materiály 

a výrobky / dveře, okna, doplňky, keramické obklady, kámen, podlahové krytiny, barvy, 

laky, impregnace, nátěry, tapety, stavební chemie, sklo, stavební plast 

— Technologie oken, plastů, PVC a skla, fasádní materiály a technologie, ploty, brány 

a automatizační systémy, dveře 

— Inženýrství staveb, kovoobráběcí stroje, svařovací zařízení, elektrické zařízení, 

stroje a speciální vybavení, kompresorové zařízení, nástroje, spojovací prvky, 

http://www.bakubuild.az/
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— Zařízení pro výrobu stavebních materiálů, vrtací zařízení, míchačky betonu, 

zařízení pro dokončovací a stavební práce, Instrumentace ve stavebnictví, 

pomocné stavební konstrukce 

Co nabízíme českým firmám? 

— Účast na českém národním stánku 

— Katalogovou prezentaci 

— Účast na Czech Design Days in Azerbaijan 

— Účast na B2B a neformálních jednáních 

— Cílenou akvizici místních partnerů k setkání s českými účastníky akce 

— Marketingovou podporu prezentace českých účastníků prostřednictvím webových 

stránek a sociálních sítí 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Vystavovatel - podíl na českém stánku o velikosti cca 5m2 

Cena: 49 000 Kč bez DPH 

— Účastník Czech Design Days in Azerbaijan 

Cena: 7 000 Kč bez DPH 

KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Cena: 15 000 Kč + DPH 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději 7. 9. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 17. 9. 2021. 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

 

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 7. 9. 2021. 
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Nikola Palinková 

CzechTrade 

Štěpánská 15, Praha 2 120 00 

 

tel.: +420 224 907 575 

mob.: +420 725 493 783 

e-mail: nikola.palinkova@czechtrade.cz 

 

   
KONTAKT NA ZK ÁZERBÁJDŽÁN: 

Pavel Zelenka 

Embassy of the Czech Republic 

Caspian Plaza, 44, Jafar Jabbarli Str. 

Baku, Azerbaijan 

 

mob.: +994 512 069 695 

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

 Osobní účast – Vystavovatel 49 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast – Účastník   7 000,- Kč + DPH 

 Katalogová účast    15 000,- Kč + DPH 

 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Nikola Palinková 

Štěpánská 15, Praha 2, 120 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

