Návštěva tohoto veletrhu všem odborníkům, kteří se zajímají o novinky v oboru a hledají inspiraci ne pouze doma, ale také v zahraničí, nabízí možnost získat přehled o vývoji průmyslu a odvětví u našich jižních sousedů a
seznámit se s inovacemi, ale je také příležitostí
pro navázání mezinárodních kontaktů s odbornými návštěvníky a delegacemi z různých zemí
Evropy a ne pouze z Rakouska. Součástí doprovodného programu veletrhu je speciální program pro země střední a východní Evropy, včetně České republiky a Slovenska.
Za novými obchodními kontakty do Prahy,
na Jižní Moravu, do Vídně a Budapešti míří delegace firem z Jižního Uralu z Ruské Federace,
která se účastní programu EUROKONTAKT a
odborného veletrhu VIENNA-TEC.
6. 10. 2008 v Praze – den před začátkem
vídeňského veletrhu VIENNA-TEC, proběhne
speciální konference a kooperační business seminář pro obor průmyslu, investic a stavebnictví – EUROKONTAKT – Ruská Federace, Ukrajina – Česká republika. Této obchodní mise
EUROKONTAKT a průmyslového veletrhu
VIENNA-TEC se plánuje zúčastnit delegace ze
známého důležitého průmyslového regionu
Ruské Federace – Jižního Uralu.
Členy delegace jsou generální ředitelé,
ředitelé a hlavní inženýři různých firem a institucí, včetně jižně-uralské obchodní a průmyslové
komory, která aktivně hledá možnosti navázání
spolupráce s regionálními komorami v České
republice a na Slovensku. Mezi zúčastněnými
delegace jsou firma OOO ITC „Priborservis“,
která se zajímá o automatizaci technologických
procesů, firma OOO NPO „Uraldetail“, která se
zabývá výrobou strojů a nářadí a hledá nové
kontakty, firma OOO „Jemanželinská cihelna“
se zájmem o výstavbu, elektroniku a informační
technologie, firma OAO „Uralský podnik požární
techniky“ – zájem o obory malá energetika
(elektrostanice s kapacitou do 1500 kW), svařování, vybavení a přístroje pro barevné kovy,

řezání a zpracování kovů, firma ZAO „Obchodní
dům Chimprom-K“ – zájem o strojírenství a
metalurgii a firma OOO Firma „Sibiřský trakt“ –
se zájmem o elektrotechniku. Kromě této delegace se obchodní mise účastní i delegace z Ukrajiny, konkrétně z oblastí Doněck a Dněpropetrovsk.
Přímo ve Vídni se navíc můžete osobně
setkat se zástupci obchodní delegace z ruské
Permy, jejímiž členy jsou představitelé průmyslové a hospodářské komory regionu Perm,
OOO vědecko-výrobní firma „Triwektr“, OAO
vědecko-výrobní skupina „Iskra“, firma OOO
„Mustang“, firma OOO „Naftové strojní montáže-K“, firma ZAO „Enegrija M3“, firma OOO „Sinergija-Lider“, firma OAO pro permské opravářské práce „Remputmasch“, provozovna OOO
„Torgmasch“, ZAO vývojová firma „Adsorber“,
OOO „Kamerská továrna maziv pro automobily“, OOO vědecká a výrobní firma „Kontrolní
systémy“, firma OOO „Elitstroj“, firma OOO
„Temodom-plus“, firma ZAO „Iskra-R“, firma
OOO „Bittechnika“, firma OOO„Rusenergo“, firma OOO „Maschimpeks“, ZAO Investiční a komerční banka „Nová Moskva“, firma ZAO „GUTA-Strachowanije“ (filiálka Perm) a firma OOO
Autocentrum MAS.
Účastníci konference mají zájem projednat
možnosti spolupráce s potencionálními partnery na konkrétních projektech.

Pro české účastníky konference je možná
společná návštěva vídeňského veletrhu
VIENNA-TEC spolu se zahraničními delegacemi
dne 7. 10. 2008. Očekávají se firmy z Ruské Federace a Ukrajiny a plánují se další jednání s potencionálními partnery z Rakouska a Slovenska
na veletrhu VIENNA-TEC a také se připravuje
návštěva Budapešti.
7. 10. 2008 v rámci VIENNA-TECu proběhne Den odborných návštěvníků z České republiky a Slovenska. Čeští a slovenští odborníci
mají možnost po předchozí registraci získat VIP
vstupenky na veletrh zdarma. Na tento den je
také plánována tisková konference pro české a
slovenské novináře a navíc se plánuje setkání
se zástupci delegací z různých zemí východní
Evropy. Pro kvalifikované odborníky z České
republiky a Slovenska se bude možné po registraci zúčastnit autobusových zájezdů z České
republiky a Slovenska.

Věříme, že návštěva veletrhu VIENNA-TEC
2008 Vám přinese spoustu nových pozitivních
zážitků a pomůže Vám získat ne pouze pohled
na rakouský průmysl v kostce, ale také nové
zajímavé obchodní kontakty se západní a
východní Evropou.
Pro jakékoliv další informace neváhejte
kontaktovat oficiální zastoupení veletrhu VIENNA-TEC pro Českou republiku a Slovensko na
níže uvedených kontaktech:

Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Ing. Romana Svátková, fax: +420 222 240 711,
m. +420 604 243 010, export@terminy.cz
Lenka Kotllárová,
tel.: +420 558 711 741, m: +420 728 404 471,
veletrhy@terminy.cz
SP Expo s.r.o.: Na stanicu 16, Žilina, 010 09,
zilina@expoclub.org, viennatec@centrum.sk
Web: www.terminy.cz
Foto: Copyright by Reed Exhibitions
21

BUILDING INFORMATION

Největší průmyslový a odborný veletrh Rakouska – VIENNA-TEC – se uskuteční od 7. – 10. října 2008 v Messe Wien. Zahrnuje 6 mezinárodních, už
dobře známých v České Republice a v regionu, odborných veletrhů (AUTOMATION AUSTRIA, ENERGY-TEC, IE – INDUSTRIE ELEKTRONIK, INTERTOOL,
MESSTECHNIK a SCHWEISSEN/JOIN-EX).
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v centru Evropy se blíží
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mezinárodní průmyslový veletrh

