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MACHTECH & INNOTECH v Sofii je největším oborově zaměřeným veletrhem nejen 

v Bulharsku, ale i na celém Balkánském poloostrově. V roce 2021 se veletrh konal po roční 

přestávce, jež byla způsobena epidemiologickou situací spojenou s COVID-19. V roce 2021 

se na veletrhu prezentovalo 300 místních i zahraničních firem na ploše o rozloze více než  

10 000 m2 a počet návštěvníků z řad odborné veřejnosti převýšil počet 4 800. V rámci veletrhu 

budou moci české společnosti prezentovat své výrobní portfolio v následujících oblastech: 

stroje a zařízení, strojírenské technologie, kovové komponenty, všeobecné strojírenství, 

ochrana životního prostředí, informační technologie, komunikační technologie a software.  

Více informací o veletrhu naleznete na: www.machtec.bg 

 

Proč se investice do veletrhu MACHTECH & INNOTECH 

vyplatí? 

— Stálý ekonomický růst Bulharska 

— BG firmy v sektoru strojírenství čerpají finanční prostředky z FEU – předpoklad nárůstu 

poptávky po nových a inovativních výrobcích z České republiky 

— Součástí veletrhu je vyhledání a oslovení partnerů, které realizuje CzechTrade Sofia 

— Česká Republika měla historicky pevné obchodní vztahy s Bulharskem a české výrobky 

mají v Bulharsku stále silnou tradici 

— Potřeba obnovy strojového parku 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Obráběcí stroje     

— Svářecí stroje a příslušenství     

— Strojírenské technologie     

— Hydraulika     

— Průmyslový software     

— Kovoobráběcí stroje     

— Technologická zařízení     

— Robotizace a automatizace     

— Recyklace a ochrana životního prostředí     

— Informační technologie     

http://www.machtec.bg/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Předpokládaná výstavní plocha o velikosti 50 m2 v hale č. 2 

— Vyhledání potenciálních partnerů v teritoriu z informačních zdrojů zahraniční kanceláře 

— Oslovení potenciálních partnerů, stručné představení Vaší firmy a nabídky spolupráce 

— Obeslání a pozvání potenciálních partnerů a návštěvníků na stánek České republiky 

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— CzechTrade připraví a vyřídí všechny potřebné záležitosti a formality spojené s organizací 

akce – podmínkou zařazení do katalogu vystavovatelů je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade 

— Plocha se společným stánkem a zázemím CzechTrade obsahuje základní vybavení, 

nadstandardní nábytek typu skleněné vitríny apod. je třeba doobjednat (vzory a ceník 

zašleme) 

— Každý účastník má k dispozici jednací místo, případné umístění exponátů nutno dále 

konzultovat s gestorem akce 

— Umístění jména firmy v katalogu + na límci stánku 
 

— Cena za 10 m2: 39 000 Kč + DPH  
 

 

OSOBNÍ ÚČAST NA INDIVIDUÁLNÍ PLOŠE 

— Zahraniční kancelář CzechTrade Bulharsko nabízí asistenci při prezentaci firmy na vlastní 

ploše dle požadované velikosti (v rámci kolektivního stánku či zcela mimo něj) 

— Pomoc se zajištěním výstavní plochy, se stavbou stánku, vybavením atd. + asistenční 

služby zahraniční kanceláře a aktivní pomoc po celou dobu konání veletrhu 

 

— Cena: dle velikosti požadované plochy  
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KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Zaslání pozvánky na veletrh společně s profilem Vaší společnosti firmám z databáze, které 

odpovídají profilu Vámi hledaného obchodního partnera (před veletrhem) 

— Prezentace Vaší společnosti na stánku prostřednictvím pracovníků CzechTrade, kteří 

budou po celou dobu konání veletrhu v přímém kontaktu s návštěvníky stánku – 

potenciálními zahraničními partnery a budou jim předávat informace o Vaší společnosti 

včetně Vašich propagačních materiálů a zajišťovat individuální sběr kontaktů a informací 

— Po skončení veletrhu Vám bude předána závěrečná zpráva s kontakty pro spolupráci, 

informacemi o jednání a seznamem pozvaných firem včetně kontaktních údajů 

— Umístění jména firmy v katalogu 
 

— Cena: 18 000 Kč + DPH  

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 10. 8. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 20. 8. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 10. 8. 2022 

 

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

vhodnosti veletrhu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se na veletrh nejlépe připravit.  

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 10. 8. 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 BULHARSKO: 

Martin Hlavnička 

Embassy of the Czech Republic, ul. 

Rakovski 100, 1000 Sofia, Bulgaria 

 

tel.: +359  2 943 3152 

mob.: +359 878 310 309 

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

 Osobní účast (10 m2)      39 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast na individuální ploše    dle požadované velikosti 

 Katalogová účast       18 000,- 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

