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GIFA je mezinárodně nejvýznamnější akcí oboru slévárenství, která se koná jednou za čtyři 

roky. Jedná se o světově prvotřídní platformu pro prezentaci nejnovějších trendů, inovací a 

technologií ve slévárenském průmyslu. Veletrhu se účastní všechny klíčové světové firmy ze 

slévárenského průmyslu. Více informací o veletrhu naleznete na: www.gifa.com 

 

Proč se investice do veletrhu GIFA 2023 vyplatí? 

— Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti, jako jsou zástupci firem, obchodníci a 

nákupčí 

— Minulého ročníku GIFA 2019 se zúčastnilo více než 48 000 návštěvníků ze 100 zemí 

— Úspěch akce potvrdila i její vysoká internacionalita, jelikož se na veletrhu prezentovalo  

980 firem ze 46 zemí světa 

— Celkově se tento veletrh může pochlubit značným nárůstem počtu vystavovatelů i 

návštěvníků 

— Na tomto tradičním slévárenském veletrhu se v minulém ročníku představilo 17 českých 

firem 

— Jeho rozloha přesáhla 48 000 m2 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Slévárenská zařízení 

— Žáruvzdorná technika 

— Slévárenská chemie 

— Výroba forem a jader 

— Nálitkování 

— Opracování surových odlitků 

— Dopravní, skladovací a řídící technika 

— Technika stlačeného vzduchu 

— Měřicí technika 

 

 

 

http://www.gifa.com/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Každá společnost bude mít k dispozici 8-14 m2 podle volby pro vystavení modelů / vzorků 

produkce 

— Osobní účast zástupce Vaší firmy na stánku za účelem osobní prezentace a vedení 

jednání s potenciálními partnery 

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

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

— 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

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

elektřiny 

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

propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

— Vyhledání potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny 

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

Vašimi obchodními partnery 

— Základní občerstvení a točené pivo na stánku 

— Každodenní úklid stánku 

— Pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu 

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena za 6–8 m2 + společné zázemí: 129–139 000 Kč bez DPH 
 

— Cena za cca 10 m2 + společné zázemí: 149 000 Kč bez DPH 
 

— Cena za cca 15 m2 + společné zázemí: 199 000 Kč bez DPH 
 

— Cena za cca 20 m2 + společné zázemí: 249 000 Kč bez DPH 
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V ceně za účast je již zahrnutý povinný marketingový poplatek za vystavovatele ve výši 

550 EUR! 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 atp. 

V případě zájmu o prezentaci na větší ploše Vám připravíme individuální nabídku.  

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 3. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 29. 4. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 15. 9. 2022 

 

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 31. 3. 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 Düsseldorf 

Martin-Luther-Platz 28 

402 12, Düsseldorf 

 

tel.: +49 211 598 25 684 

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

 Cena za 6–8 m2 + společné zázemí    129–139 000,- Kč + DPH 

 Cena za cca 10 m2 + společné zázemí    149 000,- Kč + DPH 

 Cena za cca 15 m2 + společné zázemí    199 000,- Kč + DPH  

 Cena za cca 20 m2 + společné zázemí    249 000,- Kč + DPH 
 

 
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

