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THE GREEN EXPO 2016 
 

Místo konání: World Trade Center Mexico City, Mexiko 
Datum konání: září 2016 
Obor: obnovitelné zdroje energie, životní prostředí, trvale udržitelný 
rozvoj měst 

   
  

  Mexiko patří celosvětově mezi nejvíce ambiciózní země zaměřující se na omezení využití 

neobnovitelných zdrojů energie. Mexická vláda pokračuje v masivní kampani, která má za cíl, 

dosáhnou 35% podílu elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů do roku 2024. 

Důkazem je několik projektů jak vládních tak soukromých subjektů v oblasti větrné, solární a 

vodní energie. Kromě sektoru energie je v Mexiku velmi aktuální oblast čištění vody, která díky 

povinnosti firem instalovat čističky vody zažívá v posledních letech velký růst. Dalšími 

perspektivními obory jsou pak v Mexiku oblasti zpracování odpadu či využití biotechnologií. 

Veletrh The Green Expo bude v roce 2016 pořádat svůj 24. ročník, který již tradičně přitáhne 

pozornost expertů z oboru životního prostředí a zelených technologií i zástupců z vládního 

sektoru. Akci zaměřenou na prezentaci nových trendů a technologií každoročně navštíví 10 000 

návštěvníků z oboru a představí se zde více než 230 vystavovatelů z celého světa. 

 
 

 

Na zahraničních trzích 
se vyznáme 
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OBORY ZASTOUPENÉ NA VELETRHU THE GREEN EXPO: 

 solární a větrná energie (větrné parky) 

 fotovoltaika 

 vodní elektrárny 

 geotermická energie 

 čištění vzduchu a vody 

 recyklace 

 nakládání s průmyslovým odpadem 

 biotechnologie, biomasa 

 transformátory a elektrické stanice 

 

Pro letošní ročník nabízíme 4 místa pro české firmy. 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

Agentura CzechTrade zajišťuje: 

 Zajištění vhodné lokace pro umístění stánku, příprava a realizace společné expozice 

 Propagaci účastníků českého stánku: 

o Zveřejnění profilu produkce firem (ve španělštině) na www.czechtrade-

mexico.com.mx a to i po skončení akce 

 Asistenční služby CzechTrade – zajištění akce, organizace jednání, tlumočení  

 

Osobní účast ve společné expozici   

 Společná plocha o minimální velkosti 9m2 určenou k prezentaci Vaší firmy a Vašich 

výrobků. Základním vybavením stánku: jméno firmy na štítu stánku, jednací pult, stolek, 

4 židle, stojan na katalogy, osvětlení, internet.  

 Možnost využití společného zázemí v rámci organizátorského zázemí CzechTrade – 

úložné prostory a základní občerstvení (voda, káva, čaj, sušenky).  

 Osobní účast zástupců Vaší společnosti na stánku po celou dobu konání veletrhu za 

účelem osobní prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery (v ceně poplatku je 

vstupenka pro 2 osoby)  

Cena služby:   ............................................................................................ 45 000,- Kč / firma (bez DPH) 

http://www.czechtrade-mexico.com.mx/
http://www.czechtrade-mexico.com.mx/
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Katalogová účast ve společné expozici 

 Firma je na veletrhu zastoupena ředitelem Zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexiku. Po 

veletrhu je předána zpráva s kontakty a poptávkou ze strany návštěvníků akce.   

Cena služby:   ............................................................................................ 20 000,- Kč / firma (bez DPH) 

POŽADOVANÉ MATERIÁLY K PREZENTACI: 

 Průvodní dopis (ideálně 1 strana A4) s uvedením: stručného profilu společnosti, 

předností prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci), dosažených úspěchů, 

tj. přehledu domácích i případně zahraničních referencí. 

 Profil vašeho ideálního odběratele/partnera (česky – slouží pro potřeby CzechTrade) 

 Další vhodné podklady (např. kopie atestů, certifikátů nebo ocenění) 

 Logo firmy na štít stánku v JPG ve vysokém rozlišení 

 Katalogy a prospekty výrobků v elektronické podobě v případě katalogové účasti 

 

PODMÍNKY ÚČASTI: 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky Vám bude obratem zaslána 

zálohová faktura) 

 Včasné doručení podkladových a propagačních materiálů (katalogů, grafiky)  

 

Přihlášky na výše uvedenou akci zasílejte e-mailem nebo faxem nejpozději do 30.6.2015 

 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte pana Mgr. Marka Jentschkeho, z CzechTrade 

nebo přímo kancelář v Mexiku, rádi s vámi danou záležitost prodiskutujeme. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy  

IČ, DIČ  

Ulice, číslo popisné  

Město, PSČ  

Kontaktní osoba/funkce  

Telefon  

Mobil  

Fax  

E-mail  

Internetová stránka  

Hlavní činnost firmy  

Roční obrat 2013  

Podíl exportu na obratu 

2013 

 

Výrobky/služby 

k nabídnutí  

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

  Katalogová prezentace s osobní účastí na veletrhu ........................................... 45 000,- Kč + DPH 

  Katalogová účast na veletrhu ........................................................................... 20 000,- Kč + DPH 

 

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

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí: 

Mgr. Marek Jentschke 
CzechTrade 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
fax: 224 913 800 
tel: +420 224 907 584 
E-mail:  marek.jentschke@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). 

  
 

 

mailto:marek.jentschke@czechtrade.cz
mailto:miroslav.mandak@czechtrade.cz
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