
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EXPO CIHAC 2016 
27. ročník mezinárodního stavebního a designového veletrhu CIHAC  
 
Místo konání: Expo Banamex, Mexico City, Mexiko 
Datum konání: 11. – 15. října 2016 
Obor: stavební průmysl a materiály, bytový design, architektura, 
interiéry, konstrukce a urbanismus; 

   
  Stavební průmysl a konstrukce je v Mexiku 6. nejvýznamnějším hospodářským 

odvětvím podílejícím se 7,7% na celkovém HDP země. Vedle významných projektů jako 

je rozšíření letiště v Mexico City, výstavba nových koridorů železnic, rekonstrukce 

přístavů, budování nových továren a dalších industriálních komplexů je zde i výrazný 

růst v oblasti konstrukce obytných domů a kanceláří.  

 

 

 

Na zahraničních trzích 
se vyznáme 



  CIHAC 2016 
Místo konání: Expo Banamex, Mexico City 
Datum konání: 11. - 15. října 2016 

 

ZAMĚŘENÍ VELETRHU  

Veletrh EXPO CIHAC je jednou z nejdůležitějších událostí v oblasti stavebnictví v Latinské Americe a 

jedná se o vůbec největší veletrh, který se Mexiku v tomto oboru pořádá. Akce se každoročně zúčastňují 

národní i mezinárodní společnosti ze soukromého i vládního sektoru, které nabízejí služby a produkty 

týkající se stavby budov, jak budov průmyslových, tak obytných domů a residencí. Každoročně veletrh 

navštíví více než 50 tisíc návštěvníků z celého světa. 

Obory zastoupené na veletrhu CIHAC 2016: 

 Stavební průmysl a materiály  

 Bytový design  

 Architektura  

 Interiéry  

 Konstrukce  

 Urbanismus  

Pro letošní ročník nabízíme 4 místa pro české firmy. 

Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti z řad distributorů, stavebních firem a dalších oborovým 

nákupčím, obchodníkům a odborníkům. 

Více informací na: www.expocihac.com 

CÍL PREZENTACE 

 Podpořit české firmy z oboru stavebního průmyslu a materiálů, bytového designu, 
architektury, interiérů, konstrukce a urbanismus; při vstupu na mexický trh  

 Zprostředkovat navázání kontaktů zaměřené na spolupráci českých a mexických 
podnikatelských subjektů v obchodě, vývoji a výrobě 

 Získat nové informace o poptávkách. Jedná se o poptávky, u kterých má mexická vláda záměr 
přecházet ze státního sektoru na soukromý. 

 Získat informace o konkurenčních firmách přítomných na mexickém trhu a o technologiích 
využívaných mexickými subjekty 

 Nabídka prezentace těm českým firmám, které samostatnou expozici neplánují 

 Minimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavě 
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  CIHAC 2016 
Místo konání: Expo Banamex, Mexico City 
Datum konání: 11. - 15. října 2016 

 

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: 

 

1. KATALOGOVÁ PREZENTACE 

 Vaše firma zašle na naši kancelář v Mexico City své prezentační materiály v ŠJ (případně AJ) 
v předem domluveném množství a termínu (upřesníme individuálně) 

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

 Zveřejníme Vaše logo (nebo název firmy) na webových stránkách naší kanceláře 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade 

 Možnost umístění loga a plakátu firmy na společném stánku  

 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 na zájemce o konkrétní produkty a 

doplnění dostupných základních informací o nich a doporučením konkrétních kroků pro klienta,  

 Cena: CZK 5 000,- + DPH 
 

2. OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU 

 Vytvoříme stručný informační profil Vaší firmy ve španělštině na základě Vámi dodaných 
materiálů,  

 Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Mexico City  

 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 

 Možnost umístění loga, banneru a plakátu firmy na společném stánku  

 Zařazení do katalogu vystavovatelů / podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade 

 Logistika (doporučení hotelu, další užitečné informace) 

 Zástupce CzechTrade bude svou osobní asistencí na stánku připraven přispět ke komplexnějšímu 

poznání podnikatelského prostředí, osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků 

CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery 

 Cena: CZK 33 000,- + DPH 
 Pozn. Cena je v závislosti na velikosti požadované plochy a počtu firem (cenu rádi vykalkulujeme 

na základě Vašich individuálních požadavků na plochu) 
 



  CIHAC 2016 
Místo konání: Expo Banamex, Mexico City 
Datum konání: 11. - 15. října 2016 

 

POŽADOVANÉ MATERIÁLY K PREZENTACI NA STÁNKU CZECHTRADE: 

a) ELEKTRONICKY (e-mailem na miroslav.mandak@czechtrade.cz): 

• Stručné představení Vaší společnosti, produktů, současných aktivit 

• Stručné představení Vašeho zájmu na mexickém trhu 

• Logo v tiskové kvalitě 

 

b) REFERENCE 

• v ŠJ, případně AJ – 1A4 

• 2-3, pokud možno v Latinské Americe nebo v USA, případně jiné 

  

c) CENÍK 

• v ŠJ, případně AJ  

• V USD, najčastěji v paritě CIF/CFR (Veracruz/Altamira)  

• Potřeba je v závislosti na charakter Vašeho produktu a aktivit.  

  

Je možné zaslat prostřednictvím ZÁSILKOVÉ SLUŽBY (např. DHL) Vaše propagační materiály: 

• v ŠJ, případně AJ + 1x v ČJ 

• Tištěné katalogy, katalogové listy, prospekty 

• Adresa: 

CzechTrade México 

Embajada de la República Checa 

Cuvier 22, col. Nueva Anzures,  

C.P. 115 90 México D.F. 

México 

 

 

 

 

 

 



  CIHAC 2016 
Místo konání: Expo Banamex, Mexico City 
Datum konání: 11. - 15. října 2016 

 

Přihlášky prosím zasílejte do 30.6.2016 

Pokud Vás některá z výše uvedených nabídek zaujala, prosím kontaktujte slečnu Bc. Věru Všetičkovou z 

centrály CzechTrade, která s Vámi na základě výše uvedené nabídky Vaši účast zformalizuje.  

V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně veletrhu CIHAC a našich doprovodných služeb prosím 

neváhejte kontaktovat přímo naši kancelář v Mexico City, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme. 

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí: 

 

Bc. Věra Všetičková 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2 

Tel: + 420 224 907 536 

Mob: +420 725 820 162 

Email: vera.vsetickova@czechtrade.cz 

 

 

 

PhDr. Miroslav Manďák 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Mexiku 

Embajada de la República Checa 

Cuvier 22, col. Nueva Anzures,  

C.P. 115 90 México D.F. 

Tel: +52 55 5255 3393 

Mob: +52 1 55 3654 0300 

Email: miroslav.mandak@czechtrade.cz 

  



  CIHAC 2016 
Místo konání: Expo Banamex, Mexico City 
Datum konání: 11. - 15. března 2016 

 

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: 

  Katalogová prezentace  ........................................................................................ 5 000,- Kč + DPH 

  Osobní účast na veletrhu  .................................................................................... 33 000,- Kč + DPH 

 

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

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:  

Bc. Věra Všetičková 
CzechTrade 
Dittrichova 21 
128 01 Praha 2 
tel: + 420 224 907 536 
mob: +420 725 820 162 
E-mail: vera.vsetickova@czechtrade.cz 
 

PhDr. Miroslav Manďák 
Vedoucí kanceláře 
CzechTrade Mexico City 
Cuvier 22, 115 90 México D.F. 
tel:  +525 552 553 393 
E-mail: miroslav.mandak@czechtrade.cz 

Upozornění: Obchodní podmínky jsou umístěné na www.czechtrade.cz/sluzby-2013/. Zasláním závazné 
přihlášky vyjadřuje Klient svůj souhlas s Obchodními podmínkami, podle kterých se bude řídit z nabídky vzešlý 
vztah mezi CzechTrade a Klientem. Klient podpisem a zasláním závazné přihlášky bere na vědomí, že v případě 
odstoupení od účasti v době, kdy již byly účelně vynaloženy náklady na jeho účast, bude povinen tyto náklady 
CzechTrade uhradit v plné výši (např. zápis do katalogu, vybavení stánku). 

  
 

file:///D:/Dokumenty-Private/Veletrhy/2016/projekty/vera.vsetickova@czechtrade.cz
mailto:miroslav.mandak@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/sluzby-2013/


 
 


