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EXPOKOS 2012 - 11. MEZINÁRODNÍ VELETRH PRIŠTINA,  

KOSOVO (16. – 19. května 2012) 

Vážená paní, vážený pane, 

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost prezentovat Vaši firmu v rámci společné české účasti na 

veletrh „EXPOKOS 2012“, který se uskuteční v termínu 16. – 19. května 2012 v kosovské Prištině. Na 

základě předběžného zájmu firem a v návaznosti na úspěšnou podnikatelskou misi z června loňského 

roku, vyhodnotil SP ČR tento veletrh jako přínosný, a navrhl jej na podporu z projektu SVV. Veletrh 

je tak v letošním roce zařazen do programu, který je podpořen z prostředků OPPI (Operační program 

Podnikání a inovace). V případě, že firma splní podmínky operačního programu OPPI, získává 

dotaci na tento veletrh do výše 120 000.00 Kč.  

Veletrh je největším a nejvýznamnějším veletrhem v oboru strojírenství, stavebnictví, 

energetiky, ekologie, moderní technologie, transportu, důlního a dřevozpracujícího průmyslu 

v této oblasti. Je to poprvé v historii, kdy se bude Česká republika účastnit společné expozice.  

Vzhledem k tomu, že se pořádá již více než 10 let, jedná se již o tradiční veletrh, na kterém své 

výrobky a služby prezentují stovky vystavovatelů z desítek zemí světa, a který ročně navštíví tisíce 

návštěvníků. V loňském roce se na tomto veletrhu představilo více než 22 zemí, z celkových 364 

vystavovatelů bylo 60% zahraničních. Význam veletrhu pro Kosovo je patrný už z faktu, že akci 

zahajuje předseda vlády a veletrh je podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu Kosova, 

Ministerstvem pro ekonomiku, Infrastrukturu, Hospodářskou komorou i Vládními agenturami 

pro podporu investic v zemi.  

Jedná se o společnou účast firem, která bude realizována v souladu s výstavbou české expozice, včetně 

jejího označení grafikou dle předpisů programu OPPI a státní grafikou. Cena nájemného a plného 

vybavení za 9m² kryté zařízené plochy a participaci na společných prostorách nebude vyšší než 

120 000,- Kč a bude obsahovat: nájemné za plochu, projekt a výstavbu expozice, základní vybavení 

expozice a pokrytí celé výstavní plochy kobercem, technické zabezpečení a spotřeba, technický návrh, 

montáž a demontáž expozice, grafický návrh, vytvoření a nalepení grafiky na stánky, povinný záznam 

do katalogu a registrační poplatek, pojištění a úklid po dobu konání veletrhu. Podpora pokryje 

účastníkům náklady na stánek, firmy si tedy musí uhradit jen ubytování a letenky, případně 

vícenáklady za služby požadované mimo obvyklý rámec. 

Hlavním cílem bude aktivní pomoc českým obchodním a průmyslovým společnostem při jejich snaze 

proniknout na kosovský trh formou prosazování nových kontaktů a získání obchodně – technických 

informací z jednotlivých průmyslových odvětví Kosova a ke konkrétním chystaným projektům. 

Kosovo je důležitým místem i pro expanzi do okolních zemí Balkánu a kosovské společnosti vyvíjejí 

velký zájem o mezinárodní spolupráci. 

Společná účast na veletrhu EXPOKOS 2012 je vyjádřením, našeho zájmu podpořit rozvoj těchto 

vztahů, i vhodným nástrojem pro prezentaci české republiky v širším záběru kosovských odborníků a 

potenciálních partnerů. 

Těším se na Vaši odpověď 

S pozdravem 

 

Ing. Dagmar Kuchtová 

     zástupkyně generálního ředitele 

ředitelka sekce mezinárodních vztahů 


