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Mezinárodní veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu ADEX / SECUREX je 

nejvýznamnějším veletrhem v oblasti Jižního Kavkazu. Díky významnosti postavení 

bezpečnostního a obranného průmyslu v Ázerbájdžánu si předchozí ročníky vysloužily 

pozornost mnoha renomovaných světových výrobců letadel, vozidel, zbraní, navigačních 

systémů či telekomunikačních zařízení pro armádu a policii. Veletrh je proto skvělou 

příležitostí pro české firmy, aby prezentovaly své výrobky právě na tomto veletrhu. 

 

Proč se investice do veletrhu ADEX / SECUREX vyplatí? 

— Posledního ročníku ADEX / SECUREX 2018 se zúčastnilo 224 vystavovatelů z 28 zemí 
světa, přičemž veletrh navštívilo celkem 6 534 návštěvníků a 34 mezinárodních 
vojenských delegací 

— Jedná se o největší veletrh v regionu s velkým přesahem do Střední Asie, který 
představuje jedinečnou příležitost pro prezentaci Vaší firmy a výrobků či služeb s 
přesahem do celého regionu Jižního Kavkazu a Střední Asie 

— Na veletrhu budete mít možnost představit unikátní české technologie předním 
vojenským autoritám v zemi 

— Kancelář CzechTrade v Baku pomůže připravit Vaši účast na veletrhu a pomůže Vám s 
organizací jednání s potencionálními partnery pro spolupráci na místním trhu 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Obranná technika a technologie 

— Civilní letectví 

— Vojenské letectví a obranné technologie 

— Telekomunikační zařízení pro armádu a policii 

— Vojenský speciál 

— Vybavení letišť 

— Pozemní systémy 

— Vnitřní bezpečnost 

— Údržba 

— Drony, bezpilotní letadla 

— Software 

— Služby 
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Co nabízíme českým firmám? 

— Prezentace Vaší společnosti na společném českém stánku CzechTrade o výměře 36 m2 

— Zajistíme pro Vaši firmu kompletní přípravu expozice a vybavení stánku (jednotný design 

české expozice, zohlednění Vašich přání a požadavků) 

— Pomůžeme Vám se zajištěním logistických služeb a doporučíme vhodné ubytování 

— Zajistíme organizaci jednání s Vašimi potencionálními partnery na ázerbájdžánském trhu 

— Po celou dobu konání veletrhu bude na stánku k dispozici zástupce CzechTrade, který 

pomůže s tlumočením do ruštiny / ázerbájdžánštiny   

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Standardní expozice – stůl se 3 židlemi (v případě 2 zástupců 4 židle), infopult, stojan na 

katalogy, grafická výzdoba, odpadkový koš 

— Prostor pro vystavení menšího počtu exponátů (větší počet nebo rozměr exponátů pouze 

po dohodě s organizátory) 

— Zajištění vystavovatelských průkazů (max. 2 ks na firmu) 

— Asistence během veletrhu a účast pracovníka CzechTrade při jednáních s Vašimi 

obchodními partnery (dle volných kapacit) 

— Zajištění publikace Vámi zaslaného textu či loga v katalogu vystavovatelů 

— Výstupem této služby bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků na daném trhu 

— Poznámka: maximálně 2 zástupci za firmu 

— Specifické požadavky jako například výroba speciálního nábytku, pronájem stojanů, vitrín 

či LCD obrazovky budou po vzájemném odsouhlasení účtovány zvlášť 
 

— Cena za plochu o velikosti 6 m2 v rámci plně vybaveného stánku:  

86 000 Kč bez DPH 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

ADEX / SECUREX 2022 
 

6.– 8. 9. 2022 

KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci 

— Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Baku formou Vašich 

katalogů / prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech 

— Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních 

kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků na 

daném trhu 
 

— Cena za katalogovou účast: 22 000 Kč bez 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 14 dnů od zaslání 

— Důležité! Podmínkou účasti na veletrhu je být plně očkován. Pro vstup do Ázerbájdžánu 

je vyžadováno vízum, certifikát o očkování a provedený PCR test. CzechTrade poskytne 

součinnost pro vyřízení tohoto víza. 

 

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 10.8.2022. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Neymon Myslovich  

CzechTrade 

Štěpánská 567/15  

120 00 Praha 2 

 

Tel.: +420 224 907 527 

Mob.: +420 728 370 065 

E-mail: stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ÁZERBÁJDŽÁN: 

Antonín Marčík 

CzechTrade Ázerbájdžán a Gruzie 

Embassy of the Czech Republic, 

Caspian Plaza 44, Jafae Jabbarli Str. 

Baku, Azerbaijan 

 

Tel.: +994 512 069 695 

E-mail: antonin.marcik@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast       86 000,- Kč + DPH 

 Katalogová účast       22 000,- Kč + DPH 

 
 

 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Stefani Neymon Myslovich 

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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