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Největší strojírenský veletrh ve Francii, který spojuje veletrh strojírenských
subdodávek Midest s veletrhy finálních strojírenských výrobků.
www.global-industrie.com

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU GLOBAL INDUSTRIE
(MIDEST) 2020 VYPLATÍ?


Midest 2020, který je součástí veletrhu Global Industrie, je úzce profilovaný veletrh se
zaměřením pouze na strojírenské subdodávky



Na zastřešujícím veletrhu Global Industrie se budou také prezentovat finální výrobci
strojírenských zařízení a účast tedy nabízí možnost navázat kontakty přímo
s potencionálními odběrateli subdodávek



Očekávaná návštěvnost veletrhu je 45.000 profesionálů
ze strojírenských oborů



Společná výstavní plocha CzechTrade má již mnohaletou tradici a je hojně
navštěvována klíčovými decision makery z těch největších, ale i menších
francouzských firem



Kromě samotné kompletní organizace společné plochy
zahraniční kancelář CzechTrade France před veletrhem
realizuje velmi rozsáhlou cílenou účinnou zvací kampaň a bude
k dispozici pro asiistenci u vašich jednání
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE
Odlitky a výkovky

Přesné obrábění kovů

Tváření a dělení kovů

Povrchové úpravy a tepelné zpracování

Spojovací materiály

Materiály a polotovary

Zpracování plastů a kompozitů

Zpracování gumy

Zpracování dřeva a jiných materiálů

Aditivní výroba

Elektrický a elektronický průmysl

Technické textilie

Služby pro průmysl

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM?


Osobní či katalogovou účast na vyhrazené ploše v rámci společné expozice
CzechTrade - 56 m2



Plně vybavený stánek, stačí jen přijet a začít prodávat!



Výroba prezentační grafiky, polepů, log atd.



Kompletní servis a poradenství zahraniční kanceláře při přípravě a průběhu veletrhu



Asistence při registraci do veletržního katalogu, asistence s ubytováním,
parkováním atd.



Velmi intenzivní zvací a akviziční kampaň před a během konání veletrhu



Výroba a distribuce společného katalogu českých vystavovatelů
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU
Osobní účast


Osobní 4 denní účast na vlastní vyhrazené plně vybavené výstavní ploše o velikosti
cca 6 m2, 9 m2 nebo 12 m2 v rámci společného stánku pod hlavičkou CzechTrade /
Czech Republic (mimo jiné zahrnutí do katalogu vystavovatelů, parkovací karty,
výroba prezentační grafiky)



Zahraniční kancelář CzechTrade France kompletně zajistí veškeré náležitosti spojené
s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a vzorky



Před veletrhem CzechTrade France vytipuje a osloví stovky konkrétních nákupčích
z francouzských strojírenských firem, kteří předem obdrží profily vystavujících firem
a pozvánky k návštěvě stánku



Asistenční služby zástupců CzechTrade France před a v průběhu veletrhu
- vystavovatelské průkazy, organizace účasti na stánku, plně vybavené zázemí,
aktivní oslovování a směrování nákupčích k jednotlivým účastníkům, podpora při
jednáních, zajištění fotodokumentace



Asistence při dopravě a ubytování



Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade France po dobu
jednoho roku



Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během
veletrhu distribuována návštěvníkům veletrhu



Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních
poptávajících, kteří navštíví společný stánek



Cena za 6 m2: 119 000,- Kč bez DPH



Cena za 9 m2: 165 000,- Kč bez DPH



Cena za 12 m2: 212 000,- Kč bez DPH

Katalogová prezentace


Zápis do oficiálního elektronického a tištěného katalogu vystavovatelů veletrhu
(poplatek 1100 EUR již započítán v celkové ceně katalogové účasti)



Aktivní zastoupení vaší firmy pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade France
při propagaci vašich produktů



Jednání s potencionálními obchodními partnery a sběr kontaktů pro další jednání



Aktivní prezentace a distribuce vašich propagačních materiálů a vizitek zájemcům



Prezentace účastníků na webových stránkách CzechTrade France po dobu
jednoho roku



Zařazení účastníků do brožury českých vystavovatelů, která bude před a během
veletrhu distribuována návštěvníkům veletrhu
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Vypracování závěrečné zprávy, jejíž nedílnou součástí je seznam konkrétních
poptávajících, kteří navštíví společný stánek



Cena: 36 000,- Kč bez DPH

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU


Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 9. 2019.



Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem
zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 9. 2019.



Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 31. 1. 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 30. 9. 2019.

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK PAŘÍŽ:

Václav Štika
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Vítězslav Blažek
18 rue Bonaparte,
75006, Paris
France

tel.: +420 224 907 513
mob.: +420 724 808 086
e-mail: vaclav.stika@czechtrade.cz

mob.: +33 673 105 057
e-mail: vitezslav.blazek@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 (6 m2)
Osobní účast (9 m2)
Osobní účast (12 m2)
Katalogová prezentace

119 000,- Kč + DPH
165 000,- Kč + DPH
212 000,- Kč + DPH
36 000,- 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

