
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EXPODREV 2014 

Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu  
Místo konání: Krasnojarsk, Rusko 
Datum konání: 9. - 12. září 2014 
Obor: dřevoobráběcí průmysl 

   
  Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího průmyslu.  

V areálu krasnojarského veletržního areálu SIBIŘ se uskuteční 16. ročník 
specializovaného mezinárodního veletrhu ExpoDrev 2014, který je svým zaměřením 
jednou z nejkvalitněji oborově zaměřených akcí pořádaných v Rusku. 

Dřevoobráběcí průmysl v Rusku patří k jednomu z nejperspektivnějších a 
nejpřitažlivějších odvětví. Účast na veletrhu „ExpoDrev“ dává možnost všem firmám, 
které jsou se dřevem nějak spojeny, skvělou možnost prezentace na tomto bezesporu 
zajímavém a perspektivním trhu.  Modernizace a vývoj dřevoobráběcích strojů a 
technologii, jsou dnes zajímavým tématem pro většinu světových koncernů a firem, 
které se snaží v Rusku najít nového obchodního partnera. 

Zahraniční zastoupení MPO v Rusku a CzechTrade připravují prezentaci českých firem 
za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. 

 

 

 

Na zahraničních trzích 
se vyznáme 
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU  

Veletrh podporuje následující produktové kategorie: 

 Dřevoobráběcí stroje, dřevozpracovatelské zařízení  

 Technologie, technika a zařízení pro těžbu dřeva 

 Přeprava suroviny a polotovarů 

 Technologie a zařízení pro dřevozpracující průmysl 

 Nářadí a instrumenty používané při opracování dřeva 

 Technologie a zařízení pro výrobu nábytku 

 Technologie a zařízení pro dřevěnou stavbu 

 Dřevěné domy, truhlářské výrobky, dveře, okna 

 Technologie a zařízení pro zpracování, utilizace odpadu a výrobu bio-paliva 

 Balicí, dopravní a skladovací zařízení  

 Lesní produkce 

 Lesní hospodářství, obrana a reprodukce lesa 

 Zpracování dřevěného odpadu (peletování, briketování) 

 Programové zabezpečování pro dřevoobráběcí a nábytkové výroby 

 Nové projekty, inženýring 

 Investiční a leasingové organizaci, banky, poradenství atd. 

 

Veletrh se koná jednou za rok v Krasnojarsku od roku 1999. 

Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti: zástupcům firem, obchodníkům, nákupčím a odborníkům. 

Loňského ročníku se zúčastnilo 175 firem z 19 zemí světa na výstavní ploše 12 540 m2 a navšívilo ho 

8317 návštěvníků ze 17 zemí. 

Více informací na: http://www.krasfair.ru/events/expodrev/ 

 

CÍL PREZENTACE 

 Podpora českých firem z oblasti dřevoobráběcího průmyslu, lesního hospodářství 

 Nabídka prezentace těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují 

 Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavě 

 Sběr poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery 

http://www.krasfair.ru/events/expodrev/
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou 

kapacitou, na kterém Vaší firmu rádi uvítáme. 

Připravili jsme pro Vás výhodnou variantu účasti a doprovodní asistenční služby: 

1. OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU 

 Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Moskvě  

 Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

cílové skupiny se záměrem podchytit zájem ruských firem o setkání s Vaší firmou v 

průběhu výstavy 

 Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce (po dohodě s organizátory)  

 Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu  

 Stolek se 3 židlemi pro jednání, info pult, stojan na katalogy, společné zázemí v odkládací 

místnosti 

 Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku 

 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních 

s Vašimi obchodními partnery (dle volných kapacit)  

 Základní občerstvení na stánku (čaj, káva, voda)  

 Logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku 

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

návazných kroků 

 

Cena služby:  40.000 Kč (+ DPH).  V ceně je zahrnuta účast 2 zástupců firmy. Osobni účast 

dalšího zástupce firmy je za poplatek ve výši 3.000 Kč, ten je určený na úhradu provozních 

nákladů. Z prostorových důvodů nedoporučujeme z jedné firmy vice než 2 zástupce. 

Maximální počet firem: 8 

 

 

2. KATALOGOVOU PREZENTACI NA VELETRHU 
ZK CzechTrade Moskva nabízí katalogovou prezentaci na stánku CzechTrade – katalogy firmy 

budou po celou dobu trváni veletrhu umístěny na stánku CT a zpřístupněny všem zájemcům, 

asistenční služby CzechTrade, sběr kontaktů. Firma bude na stánku zastoupena ředitelem ZK 

CT Moskva. 

Cena služby: Uvedená služba je zpoplatněna příspěvkem na úhradu nákladů ve výši 15.000 Kč 

(+ DPH). 

Maximální počet firem: 4 
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3. ASISTENCI PODLE INDIVIDUALNIHO KONKRETNIHO ZADANI 

 Tuto službu je možné objednat teprve po přesné specifikaci a dohodě s gestorem akce: 

Ing. Ludmila Brodová Tel.:  224 907 558, mob.: +420 724 966 507    

 e-mail: ludmila.brodova@czechtrade.cz 

Cena uvedené služby je smluvní. Bude stanovena podle rozsahu požadované asistenční služby 

a skutečných nákladů. 

 

 

ASISTENČNÍ SLUŽBY ZK CZECHTRADE V MOSKVĚ ZAHRNUJI: 

 akviziční akci a direct-mailing před veletrhem zaměřeny na oslovení potenciálních 

obchodních partnerů 

 osobni účast pracovníků ZK CT a centrály CzechTrade po celou dobu konáni veletrhu, 

 zastupovaní firem při prezentaci před návštěvníky veletrhu a stánku, sběr kontaktů a 

informaci pro účastníky katalogové prezentace 

 krátká asistence při obchodních jednáních 

 po skončení veletrhu vypracování závěrečné zprávy 

 zasílání aktuálních poptávek a informaci z teritoria i po skončení výstavy 

Přihlášky prosím zasílejte do 30. června 2014 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Ing. Ludmilu Brodovou z CzechTrade nebo přímo 

naši kancelář v Moskvě, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme: 

 

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí: 

Ing. Ludmila Brodová 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

121 00 Praha 2 

Tel.:  224 907 558, mob.: +420 724 966 507   

e-mail: ludmila.brodova@czechtrade.cz 

 

Ing. Štěpán Jílek 

MPO/CzechTrade Moskva 

3-ya Tverskaya-Yamskaya 36/40 

125047 Moskva 

Tel: +7 499 978 76 42 

Mob: +7 905 708 59 99 

E-mail: moscow@czechtrade.cz  

mailto:ludmila.brodova@czechtrade.cz
mailto:ludmila.brodova@czechtrade.cz
mailto:moscow@czechtrade.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy  

IČ, DIČ  

Ulice, číslo popisné  

Město, PSČ  

Kontaktní osoba/funkce  

Telefon  

Mobil  

Fax  

E-mail  

Internetová stránka  

Obrat v roce 2013, počet 

zaměstnanců, % exportu 

 

Hlavní činnost firmy  

Výrobky/služby 

k nabídnutí 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast na veletrhu ……………40.000,- Kč + DPH,  počet osob na stánku …………. 

 Katalogová prezentace……………….15.000,- Kč + DPH 

 Asistence podle individuálního konkrétního zadání  

 

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

Přihlášku je nutné zaslat v originále, a to doporučeně poštou na adresu:  
 
Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade 
Ing. Ludmila Brodová 
Dittrichová 21 
128 01 Praha 2 
 
Upozornění  
 Zasláním závazné přihlášky vyjadřuje Klient svůj souhlas s Obchodními podmínkami, podle kterých se bude řídit z nabídky vzešlý vztah 
mezi CzechTrade a Klientem. Klient podpisem a zasláním závazné přihlášky bere na vědomí, že v případě odstoupení od účasti v době, kdy 
již byly účelně vynaloženy náklady na jeho účast, bude povinen tyto náklady CzechTrade uhradit v plné výši (např. zápis do katalogu, 
vybavení stánku). Obchodní podmínky jsou umístěné na http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase 
sluzby/VOP_pro_poskytovani_sluzeb_CzechTrade.pdf  

 

http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase%20sluzby/VOP_pro_poskytovani_sluzeb_CzechTrade.pdf
http://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase%20sluzby/VOP_pro_poskytovani_sluzeb_CzechTrade.pdf

