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Mezinárodní technický veletrh v Plovdivu je největším oborově zaměřeným veletrhem nejen 

v Bulharsku ale i na Balkánském poloostrově.76. MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH je 

výjimečnou příležitostí pro české společnosti pro nabídnutí svých strojů, zařízení a produktů 

v rámci společné expozice České Republiky/CzechTrade. Mezinárodní technický veletrh  

v Bulharsku patří mezi nejprestižnější veletrhy v jihovýchodní Evropě. Zahraniční zastoupení 

CzechTrade Sofie nabízí prezentaci českých firem v rámci společné expozice na tomto 

veletrhu vč. využití tlumočníka (čeština/bulharština) po celou dobu konání veletrhu. 

www.fair.bg 

Proč se investice do Technického veletrhu vyplatí? 

— Stálý ekonomický růst Bulharska. 

— BG firmy v technickém sektoru čerpají finanční prostředky z FEU, předpoklad nárůst 

pohledávky po nových a inovativních výrobcích z ČR. 

— Součástí veletrhu je vyhledání a oslovení partnerů, které realizuje CT Sofia G42. 

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

mají v Bulharsku stále silnou tradici. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Průmyslová zařízení 

— Energetika a ekologie 

— Elektronika a elektrotechnika 

— Průmyslová zařízení 

— Stavby a architektura 

— Stavební materiály 

— Automobilový průmysl 

— Chemický průmysl 

— Informační technologie 

— Software 

Co nabízíme českým firmám? 

— Předpokládaná plocha 100 m2 

— Pavilon č. 7 

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

— Obeslání a pozvání potenciálních partnerů a návštěvníků na stánek ČR 

http://www.fair.bg/
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OSOBNÍ ÚČAST 

— Výstavní prostor Vaší společnosti v rámci společné účasti 

— Vlastní expoziční prostor (6 m²) 

— Základní vybavení stánku (stůl, 4 židle, infopult, odpadkový koš, el. zásuvka) 

— Dodatečné vybavení stánku si každý vystavující musí hradit ve vlastní režii 

— Společné uzamykatelné technické zázemí stánku 

— Vytištění a umístění názvu firmy v čele stánku 

— Vstupenky na veletrh pro obchodní partnery 

— Vystavovatelské průkazy  

— Každodenní úklid stánku 

— Osobní asistenci pracovníka CzechTrade během veletrhu a jeho aktivní účast v případě 

jednání s Vašimi obchodními partnery 

— Zveřejnění profilu Vaší společnosti na webových stránkách zahraniční kanceláře 

CzechTrade v Sofii a propagačním leafletu 

— Cena je včetně zápisu do katalogu vystavovatelů 

— Požadované materiály pro účast na veletrhu 

• Logo společnosti v .JPG 

• 50 znaků profilu Vaší společnosti pro publikaci v katalogu vystavovatelů 

• Stručné představení Vaší společnosti, produktů v AJ (pro leaflet české expozice) 

• Profil Vašeho potencionálního obchodního partnera v Bulharsku v AJ, výhradně pro 

potřebu kanceláře CzechTrade Sofie pro oslovení a pozvání na veletrh 

— Cena: 72.000 Kč (při objednání 12m2) 

36.000 Kč (při objednání  6m2) 

 

INDIVIDUÁLNÍ ÚČAST 

— Částka za osobní účast bude kalkulována na základě požadovaných metrů jednotlivých 

participantů veletrhu včetně společného zázemí. 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 20. 8. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 25. 8. 2020 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů 31. 8. 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 20. 8. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Ing. Dagmar Matějková 

Exportní konzultant 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 724 340 444 

dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK BULHARSKO: 

Martin Hlavnička 

Director CzechTrade Sofia 

Embassy of the Czech Republic 

ul. Rakovski 100, 1000 Sofia, Bulgaria 

 

tel.: + 359  2 943 3152 

mob.: +359 878 310 309 

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

 Osobní účast      72.000 Kč (při objednání 12m2) 

 Katalogová účast      36.000 Kč (při objednání  6m2) 

 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Ing. Dagmar Matějková 

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 

 

 

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

