CWIEME 2019
16. - 18. 9. 2019
ROSEMONT CONVENTION CENTER, CHICAGO, ILLINOIS, USA
NAVÍJECÍ STROJE, ELEKTRICKÉ MOTORY, MĚŘÍCÍ PŘÍSTOJE,
TRANSFORMÁTORY

Elektromotory a na ně navazující další strojírenské obory zaznamenávají ve
Spojených Státech amerických velký rozvoj. S ohledem na podporu „zelených
technologií“ se dá očekávat, že jejich spotřeba a poptávka bude neustále
narůstat.

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU CWIEME 2019 VYPLATÍ?


CWIEME nepatří svým rozsahem mezi velké veletrhy, ale svým úzkým zaměřením
dokonale propojuje výzkum, nové trendy, inženýry, výrobce a distributory. Tím
zaujímá v této oblasti výrazné místo na trhu.



Veletrh je uzavřený pouze pro odbornou veřejnost, distributory a montážní
společnosti.



Očekává se, že na veletrhu CWIEME 2019 v Chicagu bude cca 350 stánků a
přibližně 2000 odborných návštěvníků.



Vystavováno bude více než 1 500 rozdílných výrobků.



Přítomno bude také asi 20 národních pavilonů.
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE
Navíjecí automaty pro navíjení cívek

Elektromotory

Díly pro elektromotory

Transformátory

Měřicí přístroje

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM?


Agentura CzechTrade zajišťuje vhodnou lokaci pro umístění stánku, přípravu a
realizaci společné expozice.



Propagace účastníků českého stánku:
o

Zaslání pozvánky na veletrh adresované místním partnerům – pozvánka
obsahuje výrobní profil účastníků stánku. Výběr zahraničních firem je
realizován s ohledem na produkci českých firem a jejich cílové skupiny.

o

Zveřejnění profilu produkce firem (v angličtině) na www.czechtrade-usa.us, a
to i po skončení akce

o

Zpracování společného tištěného katalogu určeného pro návštěvníky akce,
který bude distribuován na místě.

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU
Osobní účast


Plocha rozměru velikosti 9m2 určená k prezentaci Vaší firmy a Vašich výrobků.



Základní vybavení stánku: jméno firmy na štítku stánku, police pro vystavení vzorků,
jednací stůl a 3 židle, odpadkový koš. Případné dodatečné zařízení je možné po
dohodě s CzechTrade objednat na náklady firmy.



Osobní účast zástupců Vaší společnosti na stánku po celou dobu konání veletrhu za
účelem osobní prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery (v ceně poplatku
je vstupenka pro 2 osoby).



Asistenční služba CzechTrade (úhrada extra dle dohody) – oslovení potenciálních
obchodních partnerů dle zadání vystavovatele a pozvání na stánek k obchodnímu
jednání.



Cena: 165 000,- Kč bez DPH
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POŽADOVANÉ MATERIÁLY K PREZENTACI


Průvodní dopis (ideálně jedna strana A4 v anglickém jazyce) s uvedením stručného
profilu společnosti, předností prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci),
dosažených úspěchů, tj. přehledu domácích i případně zahraničních referencí.



Profil Vašeho ideálního odběratele / partnera (česky).



Další vhodné podklady (např. kopie atestů, certifikátů nebo ocenění).



Podklady pro malý katalog společné expozice – informace o firmě v rozsahu do ½
A4, fotografie produktů ve formátu JPG.



Logo firmy na štít stánku ve formátu JPG ve vysokém rozlišení.



Katalogy a prospekty výrobků v elektronické podobě.

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU


Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 3. 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 31. 3. 2019.

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK CHICAGO:

Václav Štika
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Jan Kubata
200 S.Wacker Dr., Suite #3210,
Chicago, IL

tel.: +420 224 907 513
e-mail: vaclav.stika@czechtrade.cz

mob.: +13 122 825 437
e-mail: jan.kubata@czechtrade.cz
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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

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY:
Osobní účast

165 000,- Kč + DPH

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU:
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Václav Štika
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-nasesluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

