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Moulding Expo Stuttgart se koná každé dva roky a skládá se ze dvou vystavovatelských 

oblastí. Do první patří klasická výroba nástrojů a forem s tvářecími a prototypovými nástroji, 

konstrukce měřidel a upínacích přípravků se silnou orientací na uživatele. Ve druhé pak jsou 

výrobci a systémy pro výrobu nářadí a forem (kovoobráběcích stroje a přesné nástroje, stroje 

pro povrchovou úpravu, svářecí stroje, systémy horkých vtoků atd.) CzechTrade připravuje 

prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české 

exportéry.  

www.messe-stuttgart.de/moulding-expo/ 

 

Proč se investice do veletrhu MOULDING EXPO 2023 

vyplatí? 

— Veletrh se koná jednou za dva roky! 

— Veletrh navazuje na předchozí úspěšné ročníky, které udělaly skvělý dojem na 

vystavovatele a návštěvníky. V roce 2019 byla mezi hosty zastoupena všechna 

významná průmyslová odvětví: automobilový průmysl (37%), výroba nástrojů a forem 

(31%), strojírenství (21%), plastikářský průmysl (15%), kovoobrábění, zpracování a 

výroba kovů (13%) a další rozmanité uživatelské sektory. 

— Posledního ročníku veletrhu Moulding Expo (MEX) se v roce 2019 zúčastnilo celkem  

700 vystavovatelů z více než 30 zemí celého světa a více než 13 tisíc odborných 

návštěvníků. Firmy měly k dispozici výstavní plochu o rozloze 42 000 m2.  

— Podpora českého exportu v oblasti výroby nástrojů a forem, 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 potencionálními obchodními partnery a ověření reakce a zájmu 

trhu nejen v Německu. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Výroba nástrojů, forem a modelů 

— Systémy pro výrobu nářadí a forem 

— Konstrukce měřidel a upínacích přípravků 

— Komponenty a příslušenství 
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— Software 

— Zařízení pro additive manufacturing 

Co nabízíme českým firmám? 

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

na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti  

a doprovodných asistenčních služeb.            

 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Zveřejnění profilu firmy na webových stránkách ZK Německo a v propagačním letáku  

— Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

cílové skupiny se záměrem podchytit zájem německých firem o setkání s Vaší firmou v 

průběhu výstavy 

— Prostor pro vystavení modelů nebo 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 firmy do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade) 

— Osobní asistenci 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 

— Přehled kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně 

informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 

Účast standard cca 10 m²: 149 000 Kč + DPH 

Účast velká cca 16 m²: 219 000 Kč + DPH 

 

Konkrétní cenovou nabídku obdržíte na základě počtu firem na stánku a velikosti 

požadované plochy. Maximální velikost individuální plochy na společném stánku není 
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limitována. Obracejte se na gestora akce Dagmar Matějkovou: 

dagmar.matejkova@czechtrade.cz.  

Cena obsahuje stavbu expozice, výrobu grafiky pro každou firmu na základě tiskových dat, 

přípojky a spotřebu vody a elektřiny, občerstvení, asistenci na stánku, vybavení stánku a 

kuchyňky, pozvání obchodních partnerů před veletrhem, zpracování katalogu českých 

vystavovatelů, každodenní úklid stánku atp.  

Cena již obsahuje všechny povinné poplatky (marketingové poplatky, povinný zápis 

do katalogu vystavovatelů, AUMA, odpad, energie atp.)  

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

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

nebo přímo naši kancelář v Düsseldorfu, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme. 

 

Podmínky účasti na veletrhu 

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 28. 10. 2022. 

 
 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Dagmar Matějková 

CzechTrade 

Výstaviště 1 

647 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 

40212 Düsseldorf 

 

tel.: +49 211 598 25 688 

e-mail: dusseldorf@czechtrade.cz 

mailto:dagmar.matejkova@czechtrade.cz
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 Účast standard cca 10 m²      149 000 Kč + DPH  

 Účast velká cca 16 m²      219 000 Kč + DPH  

 

 

 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Dagmar Matějková 

Výstaviště 1, 647 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

