
 
 

ADVANCED  

ENGINEERING 2023 

Strojírenský veletrh pro oblasti 

automotive, letectví, zpracování kovů 

a kompozitního průmyslu 

NEC Birmingham, Velká Británie 
1. – 2. 11. 2023 



 
 

 

 
 
 

 

ADVANCED 

ENGINEERING 2023 
1. – 2. 11. 2023 

Veletrh ADVANCED ENGINEERING představuje prestižní strojírenskou expozici s 

návazností na automobilový, letecký, kompozitní průmysl a zpracování kovů. Akce přináší 

vystavovatelům přímé obchodní příležitosti a její oblíbenost potvrzuje rekordní návštěvnost i 

zastoupení nákupčích reprezentujících velké britské společnosti. Další informace najdete 

na https://www.advancedengineeringuk.com/.  

Proč se investice do veletrhu ADVANCED ENGINEERING 2023 

vyplatí? 

— Růst nákladů na práci a energie uspíšil zánik celé řady britských podniků, které byly v minulosti 

schopny dodávat komponenty pro potřeby místního průmyslu; mnoho nákupčích zde proto 

vyhledává právě mezinárodní outsourcing 

— ČR je považována za prémiovou destinaci a čeští výrobci jsou vnímáni jako kvalitní, flexibilní a 

spolehlivý obchodní partner. Zvláště to platí při aktuálních problémech s dodávkami 

mimoevropských dodavatelů. 

— Typické poptávky zahrnují technologicky pokročilé a inovativní výrobky především pro 

automobilový, letecký a kompozitní průmysl, hi-tech technologie, prototyping, kompozita a 

kompozitní materiály, suroviny pro kompozity (pryskyřice, tkaniny atd.), větší subdodávky 

(typicky aerospace, automotive) a dále veškeré další oblasti přesného strojírenství.  

— Mezi TOP návštěvníky patří nákupčí, konzultanti, agenti, inženýři, majitelé nových projektů, 

investoři, distributoři, lidé z business developmentu. 

— Osobní kontakt ve strojírenském řetězci vítězí – prezentace na veletrhu je zdaleka 

nejspolehlivější cestou k zahájení obchodní konverzace, na anonymní emailový kontakt Britové 

zpravidla nereagují. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Automotive engineering 

— Aero engineering 

— Composites engineering 

— Performance metals engineering 

— Connected manufacturing 

— 3D printing 

  

https://www.advancedengineeringuk.com/
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Co nabízíme všem vystavujícím českým firmám? 

— Tým CzechTrade UK zajistí u organizátorů zvýhodněné ceny za společnou účast a kompletně 

zařízený český pavilon, který bude přizpůsoben počtu a zaměření přihlášených firem;  

— Moderní networkingový prostor navržený a realizovaný osvědčenou britskou firmou; 

— Zařazení do oficiálního katalogu vystavovatelů včetně kontaktních údajů na vystavující české 

společnosti 

— Intenzivní marketingová kampaň před veletrhem bude zahrnovat: 

• Sestavení seznamu potenciálních britských obchodních partnerů dle předem specifikované 

cílové skupiny, jejich oslovení a pozvání k návštěvě české expozice. Tento seznam včetně 

konkrétních kontaktů bude po veletrhu předán každému vystavovateli k dalšímu využití.   

• Zpracování a tisk propagačního katalogu s krátkým firemním profilem každé z vystavujících 

firem; 

• Prezentace českých účastníků akce na zahraničních stránkách CzechTrade UK 

https://czechtradeuk.com/  

 

SPOLEČNÝ STÁNEK V ROCE 2021 

 

 

 

 

https://czechtradeuk.com/
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Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Prezentace Vaší společnosti na kompletně zařízeném českém pavilonu  

— V ceně je výroba a instalace Vámi navržené grafiky na boční panel; nemusíte tedy vozit bannery 

a roll-upy 

— Součástí osobní účasti je Váš infopult s prosklenou vitrínou pro vzorky/katalogy a s Vaší 

grafikou.  

— Občerstvení na společném pavilonu pro české vystavovatele a jejich klienty  

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

obchodními partnery 
 

Cena: 92 500 Kč bez DPH 
 

KATALOGOVÁ PREZENTACE S OSOBNÍ ÚČASTÍ 

— Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade u centrálního informačního pultu formou 

katalogů/prezentačních materiálů, informací o firmě a produktech 

— Možnost využít zázemí společného stánku k občerstvení a jednání s klienty 
 

Cena: 20 000 Kč bez DPH  

 

KATALOGOVÁ PREZENTACE  

— Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade u centrálního informačního pultu formou 

katalogů/prezentačních materiálů, informací o firmě a produktech 
 

Cena: 15 000 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 3. 2023 

— Uhrazení účastnického poplatku nejpozději do 15. 4. 2023 (po obdržení závazné přihlášky 

Vám bude zaslána zálohová faktura) 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 31. 8. 2023 
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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 co nejdříve. 

    

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Miroslav Maďák 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 557 

mob.: +420 725 848 649 

e-mail: 

miroslav.mandak@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK LONDÝN: 

Jiří Rak / František Klimt 

CzechTrade UK 

26 Kensington Palace Gardens, 

W8 4QY London 

 

tel: +44 (0) 207 7925 951 

mob.: +44 (0) 771 914 4924 

e-mail: 

london@czechtrade.czlondon@cze

chtrade.cz 

mailto:london@czechtrade.cz
mailto:london@czechtrade.cz
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Prosím označte vámi vybrané služby:  

 Osobní účast       92 500,- Kč + DPH 

 Katalogová prezentace s osobní účastí    20 000,- Kč + DPH  

 Katalogová prezentace      15 000,- Kč + DPH 
 

 

 

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Miroslav Manďák 

Štěpánská 575/15, 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 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 

 


