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ALUMINIUM je světově nejdůležitějším veletrhem v rámci výroby a zpracování hliníku a 

navazujících odvětví. Jedná se o prvotřídní platformu pro prezentaci světových novinek z 

oblastí primární výroby, povrchových úprav, odlévání a tepelného zpracování tohoto kovu. 

Veletrh je mezinárodním místem setkání pro dodavatele surovin, technologií povrchových 

úprav a recyklace či výrobců strojů pro zpracování a výrobu hliníku. Na tomto veletrhu máte 

jedinečnou příležitost oslovit přímo přední světové firmy z oblasti výroby a zpracování kovů, 

hutnictví, slévárenství a obchodu. CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za 

účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Více informací o veletrhu 

naleznete na: www.aluminium-exhibition.com 

 

Proč se investice do veletrhu Aluminium vyplatí? 

— Veletrh a mezinárodní kongres ALUMINIUM je platformou pro setkání světové špičky 

v oblasti produkce hliníku, přičemž je představen celý výrobní a zpracovatelský řetězec – 

od tavení a zpracování přes polotovary až k hotovým výrobkům a recyklaci tohoto kovu. 

— Veletrh se koná každé dva roky a je určen nejen odborné veřejnosti, jako jsou zástupci 

firem, obchodníci, nákupčí a odborníci, ale i uživatelům z většiny průmyslových oborů. 

— V roce 2018 se na veletrhu prezentovalo 983 vystavovatelů z 54 zemí z celého světa, 

přičemž nejvíce vystavovatelů pocházelo z Německa. Celkem pak veletrh navštívilo 

okolo 23 000 návštěvníků, z toho přibližně 14 000 ze zahraničí. Nejvíce návštěvníků, 

kromě Německa, zaznamenaly Rakousko a Itálie.  

— Cílem prezentace je podpora českého exportu v oblasti zpracování kovů, umožnění 

prezentace těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují. Prostřednictvím 

doprovodných služeb CzechTrade zvýšit šance na úspěšný vývoz klienta. Optimalizace 

nákladů spojených s prezentací výrobků / služeb českých firem na výstavě, akvizice 

poptávek a navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery a ověření reakce a 

zájmu trhu nejen v Německu, ale v celém světě. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Zpracování a přepracování hliníku 

— Slévárenství 

— Hutnictví 

— Sváření 

— Technologie povrchových úprav 

http://www.aluminium-exhibition.com/
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Co nabízíme českým firmám? 

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

kterém Vaši firmu rádi uvítáme. 

— CzechTrade Německo pro rok 2022 plánuje společnou expozici v hale 4. 

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

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Zveřejnění profilu Vaší firmy na webových stránkách naší kanceláře v Německu a 

propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

— Prostor pro vystavení modelů / vzorků produkce 

— Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody a 

elektřiny 

— Stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy 

— Umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku 

— 1-2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

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

CzechTrade) 

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

Vašimi obchodními partnery 

— Základní občerstvení 

— Každodenní úklid stánku 

— Pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu 

 
 

— Cena: 

• Osobní účast malá (cca 7 m2 + společné zázemí): 175 000 Kč + DPH 
 

• Osobní účast střední (cca 10 m2 + společné zázemí): 189 000 Kč + DPH 
 

• Osobní účast velká (cca 30 m2 + společné zázemí): 319 000 Kč + DPH  
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Cena dále obsahuje stavbu expozice, výrobu grafiky pro každou firmu na základě tiskových 

dat, přípojky a spotřebu vody a elektřiny, občerstvení na stánku s asistencí, vybavení stánku 

a kuchyňky, pozvání obchodních partnerů před veletrhem, zpracování katalogu českých 

vystavovatelů, každodenní úklid stánku apod. Cena již obsahuje všechny povinné poplatky 

(marketingové poplatky, poplatky za přihlášení spoluvystavovatelů, povinný zápis do 

katalogu vystavovatelů, AUMA, odpad, energie apod.). V případě zájmu o prezentaci na 

větší ploše Vám připravíme individuální nabídku.  

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 17. 1. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 25. 2. 2022 

 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím, kontaktujte paní Dagmar Matějkovou z CzechTrade 

nebo přímo naši kancelář v Düsseldorfu. Rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme a 

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

pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se na akci nejlépe připravit. Přihlášku prosím 

zašlete gestorovi akce do 17. 1. 2022.   

  

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Dagmar Matějková 

CzechTrade 

Výstaviště 569/3, 603 00 Brno 

 

mob.: +420 724 340 444 

e-mail: dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK NĚMECKO: 

Kristýna Kubíčková 

CzechTrade Německo 

Martin-Luther-Platz 28, 402 12, Düsseldorf 

 

tel.: +49 211 598 25 688 

e-mail: dusseldorf@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast malá (cca 7 m2 + společné zázemí)  175 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast střední (cca 10 m2 + společné zázemí)  189 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast velká (cca 30 m2 + společné zázemí)  319 000,- Kč + DPH 
 

Podpisem přihlášky se zavazujete k úhradě celkové ceny za účast na veletrhu. 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Dagmar Matějková 

Výstaviště 569/3, 603 00 Brno 

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

