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NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY V OBORU
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ NA UKRAJINĚ
Celková inflace na Ukrajině se tento rok
očekává na úrovni 12 %. Růst cen u stavebních materiálů a stavebních prací překračuje tuto hladinu inflace a navíc se očekává revalvace hřivny k americkému dolaru. Důležitým novým impulsem pro růst
stavebnictví na Ukrajině se stalo rozhodnutí o mistrovství Evropy ve fotbale v roce
2012, které se bude konat v Polsku a na
Ukrajině. Z důvodu dnešního stavu infrastruktury je akutně zapotřebí rychlá výstavba nebo rekonstrukce ne pouze sportovních objektů, ale také dopravní infrastruktury, včetně silnic, letiš, hotelů. Znamená
to další stavební boom pro Ukrajinu.
Na požádání zákazníků a po jednání na
stavebním veletrhu For arch, společnost
Schwarz & Partner společně s ABF, a.s.,
připravuje ukrajinsko-českou konferenci.
Tato mezinárodní konference po výměně
zkušeností a kooperace v oboru stavebnictví a investic „UKRAJINA – ČESKÁ REPUBLIKA 2008, PRAHA“ proběhne dne 23. 9.
2008 v rámci mezinárodního stavebního
veletrhu For arch v Praze-Letňanech.
Program konference:
· v rámci kooperace se uskuteční setkání
ukrajinských a českých firem, je možná
také prezentace českých firem
· pro ukrajinské účastníky – přednášky a
prezentace ohledně efektivních kooperací s českými firmami
· možnosti podnikání v České republice a
možnosti východu na trh Evropské unie
přes ČR
· v rámci konference se uskuteční prohlídka veletrhu For arch
Cena účasti pro české firmy činí od
5 000,- Kč, přihlásit se můžete na níže uvedených kontaktech, kde se dozvíte také
veškeré další informace. České firmy se
mohou účastnit také jako sponzoři této
konference.
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Schwarz & Partner, spol. s r.o. Praha –
Český Těšín, EUROKONTAKT ve spolupráci s ABF, a.s. a časopisem Stavební informace zve odborníky z oborů stavebnictví a
průmyslu také k účasti na obchodních misích na Ukrajině, které se uskuteční v následujících termínech:
l 18. – 22. 2. 2008 – obchodní mise
EUROKONTAKT– UKRAJINA – NOVÉ
MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO STAVEBNICTVÍ – KYJEV a ODĚSA, v kombinaci s návštěvou a účastí na největším
stavebním veletrhu jihu Ukrajiny „Váš dům
– Oděsa“
l 31. 3. – 5. 4. 2008 – obchodní mise
EUROKONTAKT – UKRAJINA – PRŮMYSL,
STAVEBNICTVÍ A INVESTICE – KYJEV,
SUMY, POLTAVA, v kombinaci s návštěvou a účastí na Kyjevském mezinárodním
průmyslovém veletrhu PRIMUS.

Odborníci Rakouska odborníkům České republiky – největší a nejdůležitější průmyslová událost Rakouska – VIENNA-TEC
2008 jako výhodná příležitost pro navázání
nových obchodních kontaktů.
Ve dnech 7. – 10. 10. 2008 na novém
vídeňském výstavišti proběhne ve stejném
termínu pod hlavičkou Vienna-Tecu 2008
šest specializovaných veletrhů pod jednou
střechou: AUTOMATION AUSTRIA (automatizace), ENERGY-TEC (energie), IE
(elektronika), INTERTOOL (nástroje a nářadí), MESSTECHNIK (měřící a zkušební
technika), SCHWEISSEN/JOIN-EX (svařování).
V rámci dne českých návštěvníků 7. 10.
2008 na mezinárodním průmyslovém
veletrhu Vienna-Tec se uskuteční speciální
prohlídka veletrhu pro stavební inženýry a
techniky z České republiky, která bude věnována možnosti využití nových průmyslových technologií ve stavebnictví. Českým
odborníkům nabízíme speciální možnosti
účasti na těchto mezinárodních veletrzích,
například:
Pro české firmy, které budou vystavovat poprvé je minimální plocha pro vystavování 12 m2, maximální plocha 24 m2,
cena za 1m2 je 75,- až 80,- Eur (záleží na
poloze stánku), registrační poplatek včetně
poplatku za zápis do katalogu na internetu
činí 295,- Eur/1 firmu, poplatek za spoluvystavovatele činí 580,- Eur (ceny jsou
uvedeny bez povinného rakouského DPH
ve výši 19 %), závěrečný termín přihlášení
je 1. 2. 2008.

Standardní podmínky pro české vystavovatele – minimální plocha pro vystavování je 12 m2, cena za 1 m2 plochy bez vybavení je 124,- Eur až 133,- Eur (záleží na
poloze stánku), registrační poplatek včetně
poplatku za zápis do katalogu na internetu
činí 295,- Eur/1 firmu, poplatek za spoluvystavovatele činí 580,- Eur (ceny jsou
uvedeny bez povinného rakouského DPH
ve výši 19 %), závěrečný termín přihlášení
je 1. 2. 2008.
Pro střední a menší firmy, které mají
vynálezy, inovace nebo investiční projekty,
a které nezískaly pro prezentaci na veletrhu
podporu ze státních nebo jiných zdrojů
(nutno doložit prohlášení) a pouze po
dohodě se Schwarz & Partner je možno
využít minimální plochu prezentace 2 m2,
maximální plochu 9 m2 a dále možnost
prezentace na společném stánku českých
firem – Schwarz & Partner CEE Promotion
(podmínky po domluvě – záleží na profilu
firmy a jejím zaměření).

Ročník veletrhu VIENNA-TEC 2008
nabídne speciální program pro odborné
návštěvníky z ČR:
· 7. 10. 2008 den odborných návštěvníků z České republiky
· pro odborníky ve střední a východní
Evropě VIP pozvánky zdarma
· pro odborné zájemce z České republiky
autobusové zájezdy zdarma
Pro veškeré další informace nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese:

Schwarz & Partner, CEE Promotion
Kancelář v Praze: Senovážné náměstí 23,
110 00 Praha 1, ing. Romana Svátková
Fax: +420 222 240 711
Mobil: +420 604 243 010
E-mail: export@terminy.cz
Kancelář v Českém Těšíně: Hlavní 23/26,
737 01 Český Těšín, Lenka Kotllárová
Tel.: +420 558 711 741
Mobil: +420 728 404 471
E-mail: veletrhy@terminy.cz
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