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23. – 25. 5. 2023 

CWIEME je světově největší platformou pro prezentaci novinek z oblasti elektrotechnických 

komponentů a elektroizolačních materiálů. Veletrh nabízí široké spektrum produktů 

elektrotechnického průmyslu od elektromechanických a elektronických komponentů, přes 

materiály pro elektrickou izolaci a povrchovou úpravu až po elektromotory, transformátory, 

strojní zařízení, napájecí zdroje a navíjecí systémy. Více informací o veletrhu naleznete na 

www.berlin.coilwindingexpo.com 

 

Proč se investice do veletrhu CWIEME 2023 vyplatí? 

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

nákupčí 

— CWIEME patří k mezinárodně nejdůležitějším veletrhům v oblasti elektrotechniky a je 

považován za absolutní špičku ve svém oboru 

— Ročníku CWIEME 2022 se zúčastnilo více než 6 700 návštěvníků z celého světa 

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

více než 600 firem ze 40 zemí světa 

— Na tomto veletrhu elektrotechniky se v minulém ročníku představilo 11 českých firem  

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Lepidla, nátěry a povrchová úprava 

— Navíjecí systémy a příslušenství 

— Elektromechanické komponenty 

— Elektrické a elektronické systémy, materiály pro elektrickou izolaci 

— IT a software 

— Polotovary, materiály a ostatní strojní zařízení 

— Motorové komponenty a napájecí zdroje 

— Transformátory a příslušenství, testovací a měřící zařízení 

— Služby 

 

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 

http://www.berlin.coilwindingexpo.com/
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Cíl prezentace 

— Podpora českého exportu v oblasti elektrotechniky 

— Umožnění prezentace těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují 

— Zvýšení šance na úspěšný vývoz prostřednictvím doprovodných služeb CzechTrade  

— Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků / služeb českých firem na výstavě 

— Akvizice poptávek a navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery 

— Ověření reakce a zájmu trhu nejen v Německu 

 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Zveřejnění Vašeho profilu na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a na 

propagačním letáku, který pro akci připravíme 

— Vyhledání potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny 

— Prostor pro vystavení modelů / 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 

— Stavba expozice 

— 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

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

Vašimi obchodními partnery 

— V ceně za účast je již zahrnutý povinný marketingový poplatek za vystavovatele ve výši 1 

069 EUR. 

— Základní občerstvení a každodenní úklid stánku 

— Pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu 

 

Cena za osobní účast cca 9 m2: 180 000 Kč bez DPH 
 

Cena za osobní účast cca 12 m2: 230 000 Kč bez DPH 
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Konkrétní cenovou nabídku obdržíte na základě počtu firem na stánku a velikosti 

požadované plochy. Maximální velikost individuální plochy na společném stánku není 

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

nabídku. V této záležitosti se prosím obraťte na gestora akce, pana Michala Holuba: 

michal.holub@czechtrade.cz  

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 10. 2022 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 11. 2022 

 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Michala Holuba z CzechTrade nebo 

přímo naši kancelář v Německu. 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 31.10. 2022.  

 

 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Michal Holub 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 584 

mob.: +420 607 001 952 

e-mail: michal.holub@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK NĚMECKO: 

Kristýna Kubíčková 

CzechTrade Düsseldorf 

Martin-Luther-Platz 28, 40212 Düsseldorf 

 

tel.: +49 211 598 256 88 

mob.: +49 (0) 176 220 419 07 

e-mail: dusseldorf@czechtrade.cz 

mailto:michal.holub@czechtrade.cz
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Demontáž výstavního stánku a opuštění výstavní plochy vystavovateli nesmí proběhnout před oficiálním koncem 

akce, tj. čtvrtek 25. května 2023, 17:00. Messe Berlin GmbH je v případě dřívějšího opuštění stánku vystavovateli 

oprávněna udělit těmto vystavovatelům smluvní pokutu do výše 5 000 EUR. Podpisem přihlášky se klient zavazuje 

k úhradě pokuty udělené v důsledku opuštění stánku dříve než po oficiálním ukončení akce. 

 

Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast cca 9 m2      180 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast cca 12 m2       230 000,- Kč + DPH 

 

 
 

 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Michal Holub 

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_2022.pdf 

Závazná přihláška 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Mobil 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Výrobky/služby k 
nabídnutí 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2022.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2022.pdf

