
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EUROMOLD 2014 
Mezinárodní veletrh výroby forem a nářadí, designu a vývoje aplikací 
Místo konání: Výstaviště Frankfurt nad Mohanem, Německo 
Datum konání: 25. – 28. listopadu 2014 
Obor: strojírenství 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euromold je mezinárodně nejvýznamnější akcí oboru strojírenských technologií.  Jedná 
se o jedinečnou platformu pro prezentaci celého procesního řetězce počínaje nápadem 
přes design a tvorbu prototypu po sériovou výrobu. Přes dvacet let se tu setkávají 
průmysloví designéři, produktoví vývojáři s dodavateli a konečnými uživateli. Veletrhu 
se účastní všechny vedoucí světové firmy z oboru automobilového, elektrotechnického 
průmyslu, spotřebního zboží, lékařské techniky a dalších průmyslových odvětví. 

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

www.euromold.com 

Na zahraničních trzích 
se vyznáme 
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ZAMĚŘENÍ VELETRHU  

Veletrh podporuje následující produktové 

kategorie: 

• Hybridní technologie, 

• Hydroformování, 

• Lehké konstrukce, 

• Rotační lisování, 

• Tepelné tvarování, 

• Zvláštní výstava k právním předpisům VDI/NCG. 
 

Veletrh se koná téměř každý rok! 

Veletrh je určen nejen odborné veřejnosti  jako jsou zástupci firem, obchodníci, nákupčí a odborníci, ale i 

uživatelům z většiny řady průmyslových oborů. 

V rámci letošního ročníku proběhne opět řada odborných fór zaměřených na design a inženýrské služby, 

úspory energie při výrobě forem a nářadí, inovativní technologie a výrobní procesy 

Minulého ročníku se zúčastnilo 1056 firem z 37 zemí (nárůst 4,6% oproti předchozímu ročníku) a 58 673 

odborných návštěvníků z 83 zemí světa (cca 38.593, tj. 66% z Německa). Z celkového počtu 

vystavovatelů připadlo 40% na zahraniční firmy. Z České republiky se na veletrhu Euromold 2013 

prezentovalo 8 českých firem. Veletrhu se poprvé zúčastnili návštěvníci z Japonska a Finska. 

Na veletrhu Euromold se prezentují evropští a světoví lídři a klíčoví odborníci z řady významných 

průmyslových odvětví, zejména automobilového (cca. 34%) a strojírenského průmyslu (cca. 26%) 

Veletrh zaznamenává vysoký podíl odborné veřejnosti s rozhodovacími pravomocemi ve firmách – 

z celkového počtu návštěvníků loňského ročníku byli 33% vedoucí obchodu a výroby, 21% jednatelé nebo 

majitelé firem.   

Více informací na: www.euromold.com  

CÍL PREZENTACE 

Podpora českého exportu v oblasti strojírenských technologií, umožnění prezentace těm českým firmám, 

které samostatnou expozici neplánují. Prostřednictvím doprovodných služeb CzechTrade zvýšit šance na 

úspěšný vývoz klienta. Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na 

výstavě, akvizice poptávek a navázání kontaktů s potencionálními obchodními partnery. 

Ověření reakce a zájmu trhu nejen v Německu  
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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 doprovodných asistenčních služeb: 

OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU  

• Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a propagačním 

leafletu, který pro akci připravíme, 

• mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

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

průběhu výstavy, 

• prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce, 

• zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, 

• stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy, 

• umístění loga a plakátu firmy na společném stánku, 

• 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu, 

• zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade, 

• osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních 

s Vašimi obchodními partnery, 

• základní občerstvení, 

• logistickou pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu, 

• přehled kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu včetně 

informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků. 

Cena: 79 000 Kč * 

Cena již obsahuje povinný zápis do katalogu vytavovatelů.  

Přihlášky prosím zasílejte v originále doporučeně poštou do 31. května 2014. 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Ing. Dagmar Matějkovou, MBA z CzechTrade nebo 

přímo naši kancelář v Düsseldorfu, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme: 

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí: 

Ing. Dagmar Matějková, MBA 

CzechTrade 

Výstaviště 1 

647 00 Brno 

fax: 543 240 542 

mobil: 724 340 444 

e-mail: dagmar.matejkova@czechtrade.cz 

Ing. Vít Bruner 

MPO/CzechTrade Düsseldorf 

Martin-Luther-Platz 28 

40212 Düsseldorf 

Tel: +49 211 598 25 688 

Mob: +49 176 8022 37 23 

E-mail: duesseldorf@czechtrade.cz



 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy  

IČ, DIČ  

Ulice, číslo popisné  

Město  

PSČ  

Kontaktní osoba/funkce  

Telefon  

Mobil  

Fax  

E-mail  

Internetová stránka  

Hlavní činnost firmy  

Výrobky/služby 

k nabídnutí pro německý 

trh 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

  Osobní účast na veletrhu  ....................................................................................79 000,- Kč + DPH 

 

* (V případě účasti 6 firem a více na společném stánku je cena za účast 70.000,- Kč) 

 

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

Závaznou přihlášku zašlete prosím doporučeně poštou na adresu: 

Ing. Dagmar Matějková, MBA 

CzechTrade 

Výstaviště 1, 647 00 Brno 

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:  

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

 

 
 

   

 


