
 

   

 

 

 

SAJAM TEHNIKE 

19. – 22. 5. 2020  
BĚLEHRAD, SRBSKO 

POKROČILÉ TECHNOLOGIE A STROJÍRENSTVÍ 

Mezinárodní strojírenská výstava Sajam Tehnike je nejvýznamnějším                             

a nejstarším  veletrhem nejen v Srbsku, ale i v regionu bývalé Jugoslávie. Na 

výstavě se pod jednou střechou prezentují významné firmy a instituce z oborů 

jako jsou 3D tisk, smart solutions, měřicí technika, železniční doprava, 

vzduchotechnika, telekomunikace, CNC obrábění, průmyslová automatizace a 

mnoho dalších. Více informací na: http://sajamtehnike.rs/en 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU SAJAM TEHNIKE VYPLATÍ? 

 Srbský průmysl čeká v následujících letech nezbytná modernizace, která nabízí 

příležitost pro české firmy přítomné na místním trhu. 

 Poptávka po českých technologiích v Srbsku stále roste, a to jak v aplikované výrobě, 

tak i ve výzkumných zařízeních.       

 Sajam Tehnike navštíví každoročně více než 17 000 lidí z řad odborné i laické 

veřejnosti. 

 Veletrh svým zaměření a dlouholetou tradicí nabízí možnost osobního setkání s 

nákupčími ze všech zemí bývalé Jugoslávie. 

 Prezentace českých firem na Sajmu Tehnike může pomoci při získávání vysoce 

kvalifikovaných technických a vědeckých pracovníků. 

 Účast na společném stánku pod patronací CzechTrade pomůže snížit náklady při 

prezentaci firmy a vstupu na místní trh. 

http://sajamtehnike.rs/en
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Průmysl 4.0 & smart solutions Nanotechnologie 

3D tisk a příslušenství Měřicí technika, vybavení laboratoří 

Vysoké školy a výzkumná pracoviště BOZP a ochranné prvky 

Průmyslová automatizace Kovoobrábění, nástroje a příslušenství 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Plochu o velikosti 60 m2 v hale 3. 

 Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku. 

 Osobní účast po dobu trvání veletrhu v českém stánku na ploše cca 6 m2. 

 Emailová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

cílové skupiny. 

 Osobní asistence odborných pracovníků ZK a tlumočení do srbštiny při jednáních s 

lokálními firmami. 

 Předání individuální závěrečné zprávy se seznamem kontaktních osob, které 

obdržely pozvánku k jednání. 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Osobní účast po dobu trvání veletrhu v českém stánku na ploše cca 6 m2. 

 Prostor pro vystavení modelů / vzorků produkce. 

 Emailová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

cílové skupiny. 

 Zveřejnění profilu firmy na webových stránkách ZK Bělehrad. 

 Předání individuální závěrečné zprávy se seznamem kontaktních osob, které obdrželi 

pozvánku na jednání. 

 Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s vašimi obchodními partnery. 

 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu. 

 Logistická pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu.    

 Cena: 38 000,- Kč + DPH   
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 1. 3. 2020.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 1. 4. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 17. 4. 2020. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe 

na veletrh připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 1. 3. 2020. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Myslovich  

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

 

tel.: +420 224 907 525 

mob.: +420 728 370 065 

email: stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK BĚLEHRAD: 

Martin Šmejc 

YU Business Center 

Bul. Mihaila Pupina 10i/212, 11070 

Beograd, SRB  

 

 

tel.: +381 11 212 33 91 

mob.: +381 61 115 98 00 

email: belgrade@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      38 000,- Kč + DPH 
               
 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Stefani Myslovich  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 


