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Veletrh POWER-CIRCLE je jedinou komplexní rakouskou informační platformou pro elektro, 

osvětlení, domácí a stavební techniku. Tento dvoudenní veletrh inovací se zaměřuje na nové 

produkty, inovace, služby, osobní poradenství a vytváření nových obchodních kontaktů.  

Na veletrhu bude prostor pro prezentaci E-mobility, Chytrých domů, elektroniky, IT 

zabezpečovacích systémů, zařízení pro uložení vyrobené energie a další.  

V roce 2019 veletrh POWER-CIRCLE navštívil rekordní počet návštěvníků i vystavovatelů. 

Účastnilo se 184 vystavovatelů a návštěvnost této akce přesáhla hranici 8 000 návštěvníků. 

Veletrh slouží nejen jako možnost k navázání nových obchodních kontaktů, ale také 

k představení aktuálních trendů v tomto oboru. Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni 

připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro 

české exportéry. Více informací na https://www.power-days.at/de-at.html 

 

Proč se investice do veletrhu Power Circle 2022 vyplatí? 

— Veletrh POWER-CIRCLE se koná jednou za dva roky a za léta svého konání získal 

významnou pozici mezi rakouskými veletrhy. Akce se těší bohaté návštěvnosti firem, 

které představují špičku ve svém oboru a nabízí tak vynikající možnost získaní přehledu 

o inovacích a novinkách a navázaní kontaktů s potencionálními partnerskými firmami. 

— Veletrh se pyšní vysokou úrovní spokojenosti návštěvníků o čemž svědčí zpětná vazba 

vystavovatelů a skvělé výsledky návštěvnického průzkumu. Respondenti kladně hodnotili 

zejména veletržní atmosféru a náladu, velký počet produktů a sortimentů, velký počet 

vystavovatelů na průmyslový segment a velký počet inovací. 

— Ačkoliv je veletrh koncipovaný jako domácí, tak v roce 2019 dorazilo 8,7 % odborných 

návštěvníků ze zahraničí. Čtvrtina jich také uvedla, že jsou pravidelnými návštěvníky.  

Asi 52 % odborných účastníku se účastnilo veletrhu v roce 2019 poprvé.  

— Celkem 94 % dotázaných bylo s veletrhem velmi spokojeno. Devět z deseti respondentů 

uvedlo, že jim návštěva veletrhu prospěla, a téměř všichni dotazovaní (98,8 %) by veletrh 

doporučili ostatním. Dále devět z deseti respondentů potvrdilo, že Power Days byly 

zaměřeny na aktuální vývoj na trhu a 84,6 procenta hodnotilo sortiment jako kompletní. 

Čtyři z pěti respondentů (80,7 %) uvedli, že objevili nové produkty a vystavovatele.  
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Topení 

— Klimatizace a vzduchotechnika 

— Osvětlení 

— Smart Grids 

— Požární ochrana 

— Skladování elektrické energie 

— Energetická soběstačnost 

— Obnovitelná energie 

— E-mobilita 

— Tovární vybavení 

— Elektronika 

— Elektroinstalační technologie 

— IT zabezpečení 

 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Zahraniční kancelář ve Vídni zajistila plochu 16 m2 pro společný stánek CzechTrade  

s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. 

— Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb. 
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Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Plocha 5 m2 na společné expozici (včetně podílu na zázemí) 

— Zajištění připojení elektřiny 

— Stavba expozice – dělící stěny, koberec, umístění loga, osvětlení, barový stůl a tři židle 

(další nábytek možno za poplatek objednat) 

— 2 ks vystavovatelských průkazů a 1 parkovací karta (pro celou dobu veletrhu) na firmu  

— Catering po celou dobu veletrhu  

— Logistická pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

— Vytvoření stručného informačního profilu Vaší firmy v němčině na základě Vámi 

dodaných materiálů a jeho zveřejnění včetně loga na webových stránkách naší kanceláře  

— Zařazení do katalogu vystavovatelů – podmínkou je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade  

— Osobní asistence během veletrhu a v případě potřeby aktivní účast pracovníků kanceláře 

CzechTrade Vídeň při jednáních s Vašimi obchodními partnery  

 

— Cena (za 5 m2): 85 000 Kč bez DPH 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 12. 2021 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 1. 2022 

— 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 zasílejte emailem na adresu vienna@czechtrade.cz a následně gestorovi akce poštou 

do 30. 12. 2021. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Ing. Michal Holub  

CzechTrade 

Štěpánská 567/15  

120 00 Praha 2 

 

Tel.: +420 224 907 584 

Mob.: +420 607 001 952 

E-mail: michal.holub@czechtrade.cz 

  

 

 
KONTAKT NA ZK RAKOUSKO: 

Julie Havlová 

CzechTrade Rakousko 

Penzingerstrasse 11 – 13  

A-1140 Vídeň, Rakousko 

 

Tel.: +43 1 899 58 162 

Mob.: +43 664 3525 105 

E-mail: vienna@czechtrade.cz 

mailto:vienna@czechtrade.cz
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast 5 m2    85 000,- Kč + DPH 

 

 

 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat emailem na adresu 

vienna@czechtrade.cz a následně poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Ing. Michal Holub 

Štěpánská 567/15, 120 00 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 
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