
 

 

 

 

 

 

 

FIDAE 2020 

31. 3. - 5. 4. 2020  
SANTIAGO DE CHILE, CHILE 

LETECKÝ A OBRANNÝ PRŮMYSL 

FIDAE 2020 je nejvýznamnějším mezinárodním veletrhem letecké, kosmické, 

vojenské a obranné techniky konaným v Jižní Americe. Je pravidelně 

navštěvován odborníky, vojenskými i civilními autoritami nejen z Chile a 

dalších zemí Latinské Ameriky a Karibiku, ale prakticky z celého světa. Veletrh 

je dále zaměřen na policii a civilní bezpečnostní agentury, vybavení letišť a 

zajištění jejich provozu. https://www.fidae.cl 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU FIDAE 2020 VYPLATÍ? 

 Posledního ročníku FIDAE 2018 se zúčastnilo 533 vystavovatelů z 59 zemí světa. 

 Veletrh navštívilo 123 189 návštěvníků a z toho 31 084 z odborné veřejnosti. 

 Expozice byly umístěny v 8 pavilonech a 29 venkovních stanech, na ploše bylo 

prezentováno 138 letadel. 

 Veletrh představuje jedinečnou příležitost pro prezentaci vaší firmy a výrobků či 

služeb s přesahem do celého regionu Latinské Ameriky. 

 Bude možnost představit unikátní české technologie a zúčastnit se odborných 

doprovodných seminářů. 

 Kancelář CzechTrade v Santiago de Chile pomůže připravit vaši účast                      

na veletrhu a pomoct s organizací jednání s potencionálními partnery                       

pro spolupráci na chilském trhu. 

https://www.fidae.cl/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Civilní letectví Vybavení letišť 

Vojenské letectví a obranné technologie  Pozemní systémy 

Vesmírné technologie Vnitřní bezpečnost 

Bojové kontrolní systémy Údržba 

Vojenský speciál Drony, bezpilotní letadla 

Software Služby 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Plochu o velikosti 80 m2.  

 Společný český stánek CzechTrade bude umístěn v pavilonu D, plocha 01 u vchodu a 

hlavního koridoru v rámci pavilonu. Zajistíme plochu a výstavbu společného stánku s 

označením účastníků. 

 Zajistíme pro vaši firmu kompletní přípravu expozice a vybavení stánku (jednotný design 

české expozice, zohledníme vaše přání a požadavky). 

 Pomůžeme se zajištěním logistických služeb na přepravu exponátů a doporučením 

vhodného ubytování. 

 Nabízíme pomoc s organizací jednání s potencionálními partnery na chilském trhu. 

 Po celou dobu konání veletrhu bude na stánku k dispozici zástupce CzechTrade.  

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Standardní expozice - stůl se 3 židlemi (v případě 2 zástupců 4 židle), infopult, stojan na 

katalogy, grafická výzdoba (potisk stěn), koberec, osvětlení, el. zásuvka, odpadkový koš  

 Prostor pro vystavení menšího počtu exponátů (větší počet nebo rozměr exponátů pouze 

po dohodě s organizátory) 

 Zajištění vystavovatelských průkazů (max. 2 ks na firmu) 
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 Asistence během veletrhu a účast pracovníka CzechTrade při jednáních s vašimi 

obchodními partnery (dle volných kapacit) 

 Rovněž zajistíme publikaci vámi zaslaného textu a event. loga v katalogu vystavovatelů. 

 Výstupem této služby bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků 

 Cena: 157 000,- Kč + DPH (za plochu 8 m2) 

(105 000,- Kč za plochu + 52 000,- Kč za stavbu stánku a 

standardní vybavení expozice viz předchozí text) 

 Poznámka: maximálně 2 zástupci za firmu 

Specifické požadavky např. výroba speciálního nábytku, pronájem stojanů, vitrín, 

LCD obrazovky apod. budou po vzájemném odsouhlasení účtovány zvlášť.  

 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 Santiago de Chile formou vašich 

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: 20 000,- Kč + DPH 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 16. 12. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura). 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 20. 3. 2020.  

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 16. 12. 2019. 
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jiří Rak  

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

tel.: +420 224 907 594 

mobil: +420 727 871 639 

email: jiri.rak@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK CHILE: 

Jiří Jílek   

Apoquindo 4700, Piso 11, Las Condes 

Santiago de Chile, Chile 

 

 

tel.: +562 243 418 52 

mobil: +56 9 9353 2180 

email: jiri.jilek@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast (8 m2)    157 000,- Kč + DPH  
 Katalogová účast       20 000,- Kč + DPH 
 Požadavky na větší plochu (násobky 4 m2) budou řešeny individuálně.             

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

 

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

 


