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Mezinárodní stavební veletrh SEEBBE je největší akce svého oboru nejen v Srbsku, 

ale i v celém regionu bývalé Jugoslávie. Posledního 46. ročníku veletrhu se v roce 2022 

na výstavní ploše o rozloze 18.400 m2 zúčastnilo více než 540 vystavovatelů s výrobky 

z 23 zemí.  

Více informací na www.seebbe.com 

 

Proč se účast na veletrhu vyplatí? 

— Efektivní prezentace českých firem a navázání nových kontaktů na srbském trhu 

— Zajištění prezentace pro menší a střední firmy prostřednictvím společné expozice     

— Zlepšení informovanosti zahraničních subjektů o možnostech spolupráce s českými 

podniky     

— Shromáždění konkrétních poptávek od firem ze Srbska 

— Získání nových obchodních kontaktů 

     

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Stavební, hydroizolační a termoizolační materiály  

— Střešní tašky a jiné střešní krytiny     

— Sanitární zařízení a instalace     

— Barvy a laky     

— Truhlářské a tesařské výrobky    

— Klimatizační/ohřevné systémy     

— Potrubí    

— Podlahové a nástěnné obložení    

— Dveře, okna, skleněné stavební prvky a komponenty     

— Komíny a ventilační systémy     

— Stavební stroje a technika 

— Koupelnový nábytek a vybavení  

— Bazény, sauny a vybavení 

— Osvětlení, ploty a další stavební výrobky a služby 

 

 

http://www.seebbe.com/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Účast na vyhrazené ploše v rámci společné expozice CzechTrade o velikosti 36 m2  

— Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku  

— Osobní účast po dobu trvání veletrhu 

— Emailová a telefonická akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem 

specifikované cílové skupiny   

— Zveřejnění profilu firmy na webových stránkách ZK Srbsko     

— Předání individuální závěrečné zprávy se seznamem společností a kontaktních osob, 

které obdržely pozvánku k jednání 

   

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Osobní účast po dobu trvání veletrhu v českém stánku na ploše 6 m2, 12 m2 nebo 18 m2 

— Prostor pro vystavení modelů a vzorků produkce     

— Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu     

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

Vašimi obchodními partnery          

— 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu        

— Logistická pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu   

— Stolek se 4 židlemi pro jednání         
 

— Cena za plochu 6 m2: 38 000,- Kč bez DPH 

— Cena za plochu 12 m2: 56 500,- Kč bez DPH 

— Cena za plochu 18 m2: 74 500,- Kč bez DPH 

— Jiná velikost plochy dle domluvy se ZK Srbsko 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 1. 3. 2023 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 3. 2023 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 29. 3.  2023 

 

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 15. 3. 2023. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Ing. Iveta Miškovská 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 514 

mob.: +420 724 966 515 

e-mail: 

iveta.miskovska@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK SRBSKO: 

Mgr. Martin Šmejc  

CzechTrade Srbsko 

Bul. kralja Aleksandra 22,  

110 00 Beograd, SRB  

Ambasada Češke republike  

 

mob.: +381 61 115 98 00 

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

 Plocha 6 m2     38 000,- Kč bez DPH 

 Plocha 12 m2     56 500,- Kč bez DPH 

 Plocha 18 m2     74 500,- Kč bez DPH 

 
 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Ing. Iveta Miškovská 

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/Obchodni-

podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2022zari.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/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2022zari.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Obchodni-podminky/Vseobecne-obchodni-podminky-2022zari.pdf

