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Planet Budapest Sustainability Expo and Summit navazuje na tři dřívější úspěšné
mezinárodní Water Summity organizované v Budapešti. S ohledem na maďarské
předsednictví V4 byla tematika vody rozšířena o další elementy udržitelnosti, včetně smart
city. Veletrh navazující na celotýdenní konferenci se zaměřuje na inovativní řešení spjatá
s udržitelností, kde se mohou prezentovat společnosti ze zemí V4. Na akci pořadatelé
očekávají desítky tisíc návštěvníků, včetně odborníků, politiků, zahraničních i maďarských
společností působících v oboru i širokou veřejnost. Planet Budapest je jedinečnou příležitostí
k prezentaci českých inovativních technologií budoucnosti. Na organizaci akce se podílí
CzechTrade, Velvyslanectví ČR v Maďarsku a CzechInvest. Více informací o veletrhu
naleznete na: www.planetbudapest.hu

Proč se investice do účasti na akci PLANET BUDAPEST
2021 vyplatí?
— B2B Matchmaking
— B2G Matchmaking
— Networking
— Prezentace novinek ze světa technologických inovací a udržitelnosti
— Přednášky

AKCE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE:
— Smart City řešení pro municipality (software i hardware)
— Integrace Smart City řešení v rovině B2B
— Environmentální technologie pro udržitelné město
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Co nabízíme českým firmám?
— CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových obchodních
příležitostí pro české technologické firmy nabízející řešení a služby pro municipality a
integrátory v oblasti udržitelného rozvoje a Smart city

— Planet Budapest 2021 je jedna z hlavních akcí maďarského předsednictví V4
— Na veletržní ploše budou vystavovat pouze společnosti s ověřeným profilem, pocházející
ze států V4

— Rozsahem jedinečný summit, konference a veletrh přináší jedinečnou příležitost pro
české společnosti prezentovat se efektivně před úzkou cílovou skupinou – decision
makers státních rozvojových a „zelených“ strategií – a navázat cenné kontakty s cílem
obchodní spolupráce

Formy účasti na veletrhu
OSOBNÍ ÚČAST
— Osobní účast firmy na veletrhu Planet Budapest 2021 na uniformovaném stánku
zabezpečeném pořadatelem

— Vytvoření virtuálního firemního profilu a stánku na online platformě akce (online forma
veletrhu) www.plantebudapest.hu

— Asistence pracovníků CzechTrade / ZU Budapešť / CzechInvest na akci
— Pomoc při výběru Vašeho hotelu
— Plocha, přípojka elektřiny, WiFi připojení, vybavení stánku v jednotném stylu a další
nástroje dle pokynů maďarských organizátorů (závisející na rozměru stánku – může
obsahovat televizi / televize, infopult, stůl/stoly, židle apod.)

— Cena dle výstavní plochy:
•

4,5 m2

5 400 Kč bez DPH

(nabídka pro členy NanoAsociace v rámci sdílené výstavní plochy)
•

9 m2

13 500 Kč bez DPH

•

18 m2

27 000 Kč bez DPH

•

27 m2

40 500 Kč bez DPH
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Podmínky účasti na akci
— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 29. 10. 2021
— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem
zaslána zálohová faktura), nejpozději do 5. 11. 2021

— Klient souhlasí, že v případě zrušení akce ze strany hlavního pořadatele (HEPA /
Maďarské ministerstvo zahraničních věcí a zahraničního obchodu), příp. přidruženého
spolupořadatele, změny formátu akce (i jen částečné) z prezenční na online (či jinou)
nebo změny termínu, je zaplacený účastnický poplatek vzhledem k agenturou
CzechTrade již vynaloženým nákladům zprostředkovatelským, spoluorganizátorským a
jiným vratný pouze do té míry, do které je vrátí sám hlavní pořadatel. Zbylá část nákladů
je nevratná.

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím, kontaktujte pana Jana Špundu z CzechTrade nebo
přímo naši kancelář v Budapešti. Rádi s Vámi účast na akci prodiskutujeme a zodpovíme
Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti akce pro Váš
výrobek / službu a poradíme, jak se na akci nejlépe připravit.

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK MAĎARSKO:

Jan Špunda
CzechTrade
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

Dóra Egressy
Cseh Köztársaság Nagykövetsége,
Rózsa u. 61. H – 1064, Budapešť

mob.: +420 602 254 839
tel.: +420 224 907 580
e-mail: jan.spunda@czechtrade.cz

tel.: +3670 673 5580
mob.: +3630 244 5762
e-mail: dora.egressy@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 4,5 m2
Osobní účast 9 m2
Osobní účast 18 m2
Osobní účast 27 m2

5 400,- Kč + DPH
13 500,- Kč + DPH
27 000,- Kč + DPH
40 500,- Kč + DPH

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

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu:
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Jan Špunda
Štěpánská 567/15, 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-nasesluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

