
Podpora exportu českého strojírenství a energetického průmyslu.
Zdroj informací, které svět potřebuje a žádá.

PUBLIKACE MADE IN CZ INDUSTRY

  Soubor validních informací o českých produktech pro zahraniční zájemce o obchodní spolupráci. 
  Údaje o zaměření a nabídce firmy, tříděné abecedně i oborově.
  Základní prezentace zdarma, a to včetně uvedení zájmových exportních teritorií.
  Verze anglická a ruská, tištěná i elektronická.

PARTNERSKÉ SVAZY
Svaz průmyslu a dopravy ČR | Národní strojírenský klastr  
| Svaz strojírenské technologie | Elektrotechnická asociace 
ČR | Komora pro hospodářský styk se zeměmi SNS | Asociace 
exportérů a další 

CÍLENÁ DISTRIBUCE
České zastupitelské úřady v zahraničí | Pobočky CzechTrade 
ve světě | Konference Strojírenské fórum

Dejte světu vědět, co umíte vyrábět a chcete mu nabídnout!

Kontaktujte vydavatele: Exponex s.r.o. – epeterkova@exponex.cz, tlf.: 603 883 912 
Informace a přihlášková dokumentace také na: www.strojirenskeforum.cz 
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ŘEKLI O PUBLIKACI

Ing. Josef Kunický, CzechTrade Santiago de Chile

Ing. František Masopust, Komora pro hospodářské styky se SNS

Eva Svobodová, MBA, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Ing. Dušan Benža, CSc., Asociace zemědělské a lesnické techniky

„Je to opravdu velmi užitečný materiál, který jsme tady potřebovali. Elektronická podoba všech materiálů je sice vel-
mi dobrá, nicméně na jednáních je stále velmi vítáno, pokud místo odkazu na webové stránky můžete předat něco 
„z ruky do ruky“, v čem je možno listovat, procházet si apod. Takže díky moc za Vaši velmi dobrou a mimořádně 
užitečnou práci! Opravdu je to velmi potřebný materiál, který zcela jednoznačně nezapadne.“

„Katalog Made In CZ Industry je prakticky poprvé v historii pokusem o poskytnutí ucelené informace o českých 
firmách v konkrétním výrobním segmentu. I když se postupně daří rozšiřovat počet firem, které jsou v katalogu 
uvedeny, zbývá před jeho autory ještě dlouhá cesta. Z pohledu Komory pro hospodářské styky se SNS, speciální 
obchodní komory, bude katalog vynikajícím informačním materiálem pro všechny zahraniční potenciální partnery. 
Skutečnost, že se jedná již nyní o zajímavý a využitelný materiál potvrzuje i zájem, který vyvolala distribuce katalogu 
při akcích naší komory.“

„Katalog Made In CZ Industry je pro nás velmi příjemným překvapením. Nejenže poskytuje ucelené informace o 
českých firmách, ale je také vydáván ve velmi kvalitní formě, která je pro řadu zahraničních zájemců o spolupráci 
neméně důležitá. Jsme rádi, že každoročně se rozšiřuje počet zájemců z řad firem o inzerci a uvedení v tomto kata-
logu, což svědčí o dobře odvedené práci vydavatelů a o užitečnosti katalogu pro nové potenciální partnery českých 
obchodních firem.“

„Možnost umístění prezentace naší Asociace zemědělské a lesnické techniky do katalogu Made In CZ Industry 
jsme velmi přivítali. Grafické uspořádání katalogu bylo provedeno s vkusem a se solidní vypovídací hodnotou. 
Obě jazykové mutace jsme již úspěšně využili na mezinárodních veletrzích AGROSALON v Moskvě a GaLaBau  
v Norimberku i při bilaterálních jednáních s našimi zahraničními partnery.“
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