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V roce 2023 se bude konat již 43. ročník veletrhu The BIG 5. Jedná se tak o veletrh s 

nejdelší tradicí v SAE. The BIG 5 Dubai je největší stavební veletrh v zemích GCC, Africe a 

Asii, který zabírá všechny haly výstaviště DWTC (celkem 18 hal). Veletrh je určen jak 

velkoobchodníkům, tak i odborné veřejnosti. Se svými produktovými kategoriemi pokrývá 

komplexně stavební sektor včetně přidružených služeb. Více informací najdete na 

internetových stránkách: https://www.thebig5.ae/ 

 

Proč se investice do veletrhu The BIG 5 2023 vyplatí? 

— V SAE/GCC je enormní poptávka po dodávkách do stavebního sektoru – spousta 

rozvojových projektů, např Dubai 2040, výstavba nového města Neon v KSA 

— Veletrh má značný mezinárodní přesah – návštěvníci se rekrutují nejen z okolních zemí 

GCC ale i Jihovýchodní Asie a Severní Afriky 

— Jen v SAE se předpokládá státní podpora 300 miliard USD do roku 2031 s cílem zvýšit 

pohodlí rezidentům a nalákat další turisty, objevují se nové trendy, např. uhlíková 

neutralita do roku 2050 

— SAE těží z aktuální mezinárodní situace, ceny nemovitostí stouply meziročně v řádu 

desítek procent, ceny nájmu tento trend kopírují 

— SAE dále vysoce investuje do infrastruktury – nyní zaměření na železniční průmysl – 

spojení jednotlivých emirátů železnicí, investice v řádu 10+ miliard USD 

— Veletrh je doprovázen mnoha konferencemi a B2B jednáními – přitahuje návštěvníky 

typu decision-makers 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Interiéry a povrchová úprava 

— Elektrorozvody a instalatérství 

— Povrchy budov a speciální konstrukce 

— Stavební technologie a inovace 

— Zpracování dřeva a jiných materiálů 

— Stavební nástroje a stavební materiály 
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Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade zajišťuje společný designový stánek pro české firmy, nikoliv 

oktanormový stánek od veletržní správy 

— Prezentace Vaší společnosti v rámci společného stánku s vlastní kuchyňkou = lepší 

viditelnost expozice 

— Marketingová kampaň k veletrhu v předstihu – vytipování a pozvání na stánek 

relevantních obchodních partnerů, zastoupení CzechTrade Sae má kontakt např. na TOP 

developera Danube Group 

— Zařadíme Vaši firmu do společné brožury českých firem v anglickém jazyce, která bude 

distribuována v tištěné podobě po dobu veletrhu a na webové stránky 

www.czechtrade.ae 

— Vypracování závěrečné zprávy z akce se zpracovanými kontakty 

 

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Osobní čtyřdenní účast na vlastní vybavené ploše v rámci společného stánku pod 

hlavičkou České republiky  

— Kompletní zajištění veškerých organizačních záležitostí spojených s účastí na veletrhu 

— Asistenční služby zahraniční kanceláře před a v průběhu veletrhu (zajištění a osobní 

předání vystavovatelských průkazů, směřování zájemců na stánek) 

— Pomoc se zajištění ubytování – doporučení vhodných hotelů 

— Základní vybavení plochy vystavovatele (infopult opatřený logem, barová stolička, stolek 

a 3 židle, osvětlení, koberec), společná kuchyňka 

— Grafické zpracování prostoru vystavovatele na společném stánku – polep dle dodaného 

designu, bude upřesněno po ukončení akvizice 

— Základní občerstvení na stánku 

— Další případné požadavky na dovybavení stánku budou předmětem dofakturace – 

povinný marketingový poplatek za vystavovatele 750 USD je v ceně účasti 

 

— Cena za 5 m2: 172 000,- CZK + DPH 

— Cena za 8 m2: 243 000,- CZK + DPH 

— Cena za 11 m2: 315 000,- CZK + DPH 

http://www.czechtrade.ae/
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KATALOGOVÁ ÚČAST 

— Zařazení Vaší firmy do tištěného katalogu vystavovatelů českého pavilonu, který bude 

rozeslán na místní partnery 

— Navštívení vystavovatelů z Vámi vybrané cílové skupiny firem 

— Představení Vaší společnosti – předání propagačních materiálů a sesbírání vizitek 

firemních zástupců 

— Shrnutí výstupu v závěrečné zprávě, která bude obsahovat kontakty na navštívené 

vystavovatele a další společnosti, které o spolupráci projevily zájem 

 

— Cena: 25 000,- CZK + DPH 

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 12. 5. 2023 

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

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 31. 5. 2023 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 15. 9. 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 naskenovanou akce do 12. 5. 2023. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Iveta Miškovská 

CzechTrade 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 

tel: +420 224 907 514 

mob: +420 724 966 515 

e-mail:  

iveta.miskovska@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK SAE: 

Vladislav Polách 

CzechTrade Dubai 

DWTC, Sheikh Rashid Tower 7th 

floor, Sheikh Zayed Road 

 

mob: +971 50 450 9941 

e-mail: 

vladislav.polach@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast 5 m2       172 000,- CZK + DPH 

 Osobní účast 8 m2       243 000,- CZK + DPH 

 Osobní účast 11 m2       315 000,- CZK + DPH 

 Katalogová účast       25 000,-   CZK + DPH 

 

 

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

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Iveta Miškovská 

Štěpánská 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

