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AQUATECH MEXICO 2016 
 

Místo konání: World Trade Center Mexico City, Mexiko 
Datum konání: 26. -28. října 2016 
Obor: technologie zpracování vody, čištění odpadních vod, zásobování 
pitnou vodou, přeprava a skladování 

   

  

  Mexiko je druhou největší ekonomikou v Latinské Americe a čtrnáctou největší ekonomikou světa. Voda 

představuje strategické téma pro rozvoj celé země vzhledem ke špatné dostupnosti zdrojů. V mexických 

městech žije téměř 75% obyvatel země a očekává se, že v roce 2030 to bude až 80% z celkové populace. 

Mexická vláda proto představila velice ambiciózní plán na období 2015-2030, který slibuje efektivní 

využívání zdrojů vody a investice do technologií pro úpravu vody. 

Oblast průmyslového čištění vody díky povinnosti firem instalovat čističky vody zažívá v posledních letech 

velký boom. Důkazem je hned několik projektů jak ze strany vládních tak i soukromých subjektů. Dalšími 

perspektivními oblastmi jsou energeticky efektivní čištění odpadních vod, rozvoj vodovodů a kanalizací 

a zásobování pitnou vodou včetně její úpravy. 

Veletrh Aquatech, spolu s The Green Expo, patří k největším akcím z oboru životního prostředí 

a obnovitelných zdrojů energie každoročně pořádaným v Mexiku. Aquatech je dobrou příležitostí pro 

představení českých firem v teritoriu a navázání obchodník kontaktů s místními zástupci ze soukromého 

i veřejného sektoru. 

 
 

Na zahraničních trzích 
se vyznáme 
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OBORY ZASTOUPENÉ NA VELETRHU AQUTECH: 

• technologie zpracování vody 

• čištění odpadních vod 

• distribuce a zásobování 

• úprava a kontrola kvality vody 

• přeprava a skladování 

• efektivní využívání zdrojů vody 

• solární ohřev vody 

• ohřívače a chladicí systémy 

• vodní sítě a odvodňovací systémy 

• vodní čerpadla 

• výrobci potrubí 

• stavební společnosti, konzultační strojírenské firmy 

• řízení technologických procesů 

• automatizační řešení 

 

Pro letošní ročník nabízíme 2 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/technologií. 

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)  
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Cena služby:   ......................................................................................................... 50 000,- Kč / firma (bez DPH) 

 

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:   ......................................................................................................... 15 000,- 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 30.4.2016 

 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Lenku Šmejkalovou, z CzechTrade nebo přímo kancelář v 

Mexiku, rádi s vámi danou záležitost prodiskutujeme. 

 

Lenka Šmejkalová 
CzechTrade 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
fax: 224 913 800 
tel: +420 601 380 641 
E-mail:  lenka.smejkalova@czechtrade.cz 

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 

  


