CzechTrade
Česká agentura na podporu obchodu, příspěvková organizace MPO ČR

Vás zve na výstavu v Bulharsku

«FOODTECH 2008 – Plovdiv, Bulharsko»
výstava potravinářských výrobků, potravinářských
technologií, strojů a zařízení na zpracování, balící stroje
a obaly,

Termín konání: 12. – 17. května 2008
Místo konání: Plovdiv, Bulharsko

Ve dnech 12.. až 17. května 2008 se na výstavním areálu International Fair Plovdiv, uskuteční
specializovaná výstava «FOODTECH 2008» - potraviny, potravinářské technologie, stroje a
zařízení na zpracování, balící stroje a obaly v rámci jarního plovdivského veletrhu. Jedná se o
nejprestižnější bulharské výstavní fórum pro firmy z oboru lehkého a potravinářského průmyslu a
je to jedna z největších akcí tohoto druhu na celém Balkáně.

Zaměření výstavy


Potravinářské výrobky



Nápoje



Potravinářské technologie



Stroje a zařízení na zpracování



Balící stroje



obaly

Kancelář CzechTrade v Sofii nabízí českým výrobcům a prodejcům potravinářských výrobků a
potravinářských technologií možnost prezentovat se na stánku CzechTrade prostřednictvím
svých prezentačních materiálů, případně vzorků. Naší představou je, že na ploše cca 30 m 2 by
se mohlo katalogově prezentovat cca 10 - 12 českých firem. Po celou dobu výstavy bude na

stánku přítomen zástupce CzechTrade, který bude v přímém kontaktu s potencionálními partnery
a bude shromažďovat individuální poptávky pro všechny účastníky této katalogové
prezentace. Každý účastník katalogové prezentace obdrží seznam potencionálních partnerů,
kteří projevili zájem o spolupráci a dále celkovou hodnotící zprávu z výstavy a průběhu akce.

Cíle katalogové prezentace:


podpora vývozu českého potravinářství a potravinářských technologií vč. obalové techniky
do oblasti Balkánu



nabídka prezentace těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují



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



sběr poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery



ověření prvotní reakce a zájmu trhu na Balkáně

V případě, že se rozhodnete této výstavy zúčastnit prostřednictvím prezentace vašich firemních
propagačních materiálů na stánku vládní agentury CzechTrade, nabízíme vaší společnosti
následující doprovodné služby:


Prezentace firmy na webových stránkách kanceláří CzechTrade v Sofii



Oslovení potencionálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny
(tj. telefonické/e-mailové oslovení a pozvání identifikovaných partnerů k návštěvě stánku
CzechTrade)



Organizace jednání (v případě zájmu osloveného potencionálního partnera o schůzku)



Sběr relevantních poptávek



Sestavení zprávy z veletrhu a průběhu akce (včetně uvedení všech získaných, relevantních
kontaktů na zájemce o konkrétní produkty či služby) s doporučením následných konkrétních
kroků

Požadované materiály k prezentaci na stánku CzechTrade:









průvodní dopis (max.1 strana A4, v ruském jazyce) s uvedením:
a) stručného profilu společnosti,
b) předností prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci),
c) dosažených úspěchů, tj. přehledu domácích i případně zahraničních referencí
profil vašeho ideálního odběratele/partnera (česky)
informace ohledně dosavadních zkušeností s trhem Balkánu, přehled případných stálých či
bývalých partnerů, eventuálně uvedení důvodů minulých neúspěšných pokusů o proniknutí
na místní trh
katalogy a prospekty výrobků (v ruském nebo anglickém jazyce) cca 40 až 50 ks
další vhodné propagační materiály, např. prezentační CD, plakáty, atd. (jen po dohodě
s kanceláří CzechTrade v Sofii)
kopie atestů, certifikátů nebo ocenění
eventuální vzorky výrobků (jen po dohodě s kanceláří CzechTrade v Sofii )

Veškeré uvedené materiály a podklady je třeba dodat nejpozději do 10. dubna 2008 na adresu
kanceláře CzechTrade v Sofii:

EMIL CHASIOK
Embassy of the Czech Republic
CzechTrade Sofia
Yanko Sakazov str.9
1504 Sofia
Bulgaria
Poplatek za účast firmy na katalogové výstavě: 10 000, Kč + DPH
Při osobní účasti firmy : 15 000 Kč + DPH
Podmínky účasti:
1. Vyplnění a odeslání závazné přihlášky
2. Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky vám bude obratem zaslána faktura
na částku 10 000 Kč + DPH – Katalogová účast nebo 15 000 Kč + DPH - osobní účast )
3. Včasné odeslání všech požadovaných materiálů na adresu sofijské kanceláře CzechTrade

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:

Ing. Jana Brzoňová – CzechTrade Praha
Tel.: +420-224 907 546
Fax: +420-224 913 817
E-mail: jana.brzonova@czechtrade.cz

Závazná přihláška k účasti na katalogové prezentaci českých firem na
výstavě FOODTECH 2008

VYZNAČIT - Katalogová účast
- Osobní účast
Název firmy
IČ
DIČ
Adresa
PSČ
Kontaktní osoba
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Internetová stránka

Hlavní činnost firmy

Výrobky prezentované
na stánku CzechTrade

Razítko a podpis ......………………………………
Přihlášku (tj. tuto stranu) prosím zašlete do 10. dubna 2008 na email:jana.brzonova@czechtrade.cz nebo fax: +420-224 913 817.

