
 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETIKA URALU 

22. - 24. 10. 2019  
UFA, RUSKO  

Výstava Energetika Uralu je jednou z hlavních událostí v tomto odvětví na 

Urale a v Rusku. V průběhu výstavy probíhá rovněž "Ruské energetické 

fórum." Více na https://www.energobvk.ru 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ENERGETIKA URALU 

VYPLATÍ? 

 Ufa je správním střediskem republiky Baškortostán a je jedním z nejdůležitějších 

center chemického průmyslu v Rusku. Zpracovává se zde ropa a velkou část 

průmyslu zaujímá strojírenství.  

 Vzhledem k rychlému rozvoji průmyslu v posledních letech Ufa dlouhodobě čelí 

deficitu elektrické energie. 

 Mezi významné společnosti patří: Bašněfť, Ufaorgsintez, Salavatněftěchim, 

Baškirenergo, Sintez - Kaučuk, Bělorecký metalurgický kombinát atd.   

 Společná expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují 

samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury 

CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně 

zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro 

klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz. 

 

https://www.energobvk.ru/
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 Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě 

příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. 

oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, 

osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi 

obchodními partnery. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Elektrotechnika Armatury 

Elektroenergetika Automatizace 

Kabely Světelná technika 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Vystavovatelé mají k dispozici vlastní plochu 6 m² a základní vybavení (stůl, židle, 

infopult atd.) na společném českém stánku 

 Základní občerstvení pro vaše hosty na stánku (čaj, káva, nealko, voda) 

 V případě jakýchkoliv dalších požadavků nás kontaktujte 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Vystavovatelé budou mít na společném stánku k dispozici vlastní prostor pro 

prezentaci, stůl, 4 židle, stojan na katalogy, pult s logem, elektrickou zásuvku 

 Intenzivní marketingová kampaň - vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s vašimi obchodními partnery 

 Logistickou pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu 

 V rámci stánku každá firma obdrží 2 vystavovatelské průkazy 

 Výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku 

k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků 

 Cena: 35 000,- Kč + DPH 
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 Katalogová účast 

 Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci 

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Jekatěrinburg formou 

katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech 

 Výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 Cena: 15 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 13. 9. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura). 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

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 13. 9. 2019. 

Počet míst je omezen. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marek Zmrzlík 

Dittrichova 21, 128 01  

Praha 2 

 

 

tel.: +420 224 907 539  

mob.: +420 725 818 461 

email: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK YEKATERINBURG: 

Petr Slowik 

Gorkogo 45A Yekaterinburg,  

Russian Federation 

 

 

 

mobil: +79630353593 

email: petr.slowik@czechtrade.cz 

petr.slowik@czechtrade.cz 

mailto:petr.slowik@czechtrade.cz
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast       35 000,- Kč + DPH 
 Katalogová prezentace      15 000,- Kč + DPH 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Marek Zmrzlík 

Dittrichova 21, 128 01 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_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 

 


