INTERNATIONAL
MARRAKECH AIR SHOW 2018
24. - 27. 10. 2018
MARRÁKEŠ, MAROKO
MEZINÁRODNÍ AKCE ZAMĚŘENÁ NA OBLAST LETECKÉHO PRŮMYSLU,
TECHNIKY A OBRANY V MAROKU

Jedná se o největší mezinárodní akci zaměřenou na oblast leteckého
průmyslu, techniky a obrany v Maroku, která se koná jednou za dva roky.
Již 6. ročník letecké výstavy "MARRAKECH AIRSHOW", která se koná
od 24. do 27. října t.r. na vojenské základně Royal Air Force v Marrákeši pod
záštitou krále Mohameda VI., a také v gesci marockého Ministerstva
průmyslu, investic, obchodu a digitální ekonomiky, Národní obranné správy a
za podpory Královských leteckých sil. www.marrakechairshow.com/en/

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU MARRAKECH
AIR SHOW VYPLATÍ?


Představení českých firem a České republiky jako partnerů se špičkovými produkty
technologiemi a světovou konkurenceschopností v oblasti leteckého průmyslu,
techniky a obrany



Vstup českých firem na nový trh nebo rozšíření dosavadních kontaktů a aktivit
v Maroku a okolních zemích



Představení nabídky českých firem na této akci - příležitost k osobnímu jednání
s návštěvníky veletrhu i pozvanými partnery nebo prezentace
formou distribuce propagačních materiálů
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Snížení nákladů českých firem spojených s jejich účastí na veletrhu



Vysoce specializovaný veletrh zaměřený na inovace napříč civilním a vojenským
leteckým průmyslem, nejen v Maroku v celé Africe.

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE
Letecký průmysl

Vybavení kabiny

Komunikační zařízení a služby

Simulátory a výcvikové vybavení a služby

Radarové systémy

Avionika, kokpity a palubní systémy

Avionika a bezpilotní technologie

Vybavení a služby letiště

Obrněné vozy a tanky

Drony, taktické drony a bezpečnostní
satelity

Střely a protirakety

Výzbroj

Obranné systémy

Vrtulníky a bojové letouny

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM?


Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek CzechTrade s limitovanou
kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme



Hala D



Vytvoříme stručný informační profil Vaší firmy v arabštině na základě Vámi dodaných
materiálů



Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové
skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci



Vaše materiály budou během veletrhu selektivně rozdistribuovány vytipovaným
zájemcům - potenciálním partnerům nebo klientům (nikoli volně k rozebrání)



Výstupem této služby pro Vaši firmu po skončení veletrhu bude individuální
závěrečná zpráva včetně uvedení všech získaných, relevantních kontaktů
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU
Osobní účast


Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Casablance



Osobní účast zástupce Vaší firmy na stánku za účelem osobní prezentace
a vedení jednání s potenciálními partnery



Základní vybavení stánku (stolek, židle, stojan na katalogy apod.),
základní občerstvení



Logistika (doporučení hotelu, další užitečné informace)



Možnost umístění loga, banneru a plakátu firmy na společném stánku



Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade
při jednáních s Vašimi obchodními partnery



Výstupem této služby pro Vaši firmu po skončení veletrhu bude individuální
závěrečná zpráva včetně uvedení všech získaných, relevantních kontaktů



Cena: 135 000,- Kč bez DPH

Katalogová prezentace


Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové
skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci



Vaše firma zašle naší kanceláři v Casablance své prezentační materiály
v AJ (případně ArJ nebo FJ) v předem domluveném množství a termínu



Vaše materiály budou během veletrhu selektivně rozdistribuovány vytipovaným
zájemcům - potenciálním partnerům nebo klientům (nikoli volně k rozebrání)



S případnými zájemci sjednáme obchodní jednání pracovníků CzechTrade



Výstupem této služby pro Vaši firmu po skončení veletrhu bude individuální
závěrečná zpráva včetně uvedení všech získaných, relevantních kontaktů



Cena: 20 000,- Kč bez DPH
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU


Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 20. 9. 2018.



Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem
zaslána zálohová faktura), nejpozději do 27. 9. 2018.



Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 15. 10. 2018.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných
služeb, vhodnosti veletrhu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe
na veletrh připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 15. 9. 2018.

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK MAROKO:

Marta Stolařová
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Tamer El-Sibai
CzechTrade Casablanca,
Angle de la Corniche et Med Zerktouni,
B19Casablanca, Morocco,

tel.: +420 224 907 552
mob.: +420 725 763 172
e-mail: marta.stolarova@czechtrade.cz

mob.: +212676495910
e-mail: tamer.elsibai@czechtrade.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název firmy
IČ, DIČ
Ulice, č.p.
Město, PSČ
Kontaktní osoba / funkce
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Web
Hlavní činnost firmy
Roční obrat
Podíl exportu na obratu
Výrobky/služby
k nabídnutí

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY:
Osobní účast
Katalogová prezentace

135 000,- Kč + DPH
20 000,- Kč + DPH

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU:
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Marta Stolařová
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

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: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nasesluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

