PERUMIN 2019
16. - 20. 9. 2019
AREQUIPA, PERU
TĚŽEBNÍ VELETRH

Jedná se o nejprestižnější veletrh v důlním průmyslu v Latinské Americe,
v Peru - zemi kde důlní průmysl přestavuje vice jak 65 % exportu. Představí se
zde celosvětová nejmodernější technická řešení pro doly a zpracování rudy,
náhradní díly, strojní části, logistiku, BOZP, energetiku a ekologii v důlním
průmyslu. Veletrh se koná jednou za dva roky v centru důlního průmyslu
v Arequipě. Více informací na www.convencionminera.com/perumin34

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PERUMIN 2019 VYPLATÍ?


Zahraniční kancelář CzechTrade v Limě s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR a Ambasády v Limě připravují prezentaci českých exportérů s cílem předvést
moderní technologie evropské kvality na velmi perspektivním trhu v důlním průmyslu



Peru v celosvětovém formátu je jeden z nejvýznamnějších hráčů v oblasti důlního
průmyslu, v těžbě mědi je druhé na světe, v těžbě stříbra první, v těžbě zlata páté na
světe, dále se zde těží olovo, zinek, molybden, železo lithium a další vzácné kovy.
Příjmy z těžebního průmyslu představují více jak 65 % exportu země. Tento veletrh
patří mezi nejvýznamnější akce v oblasti důlního průmyslu Latinské Ameriky, stahuje
zájemce z Kolumbie, Chile, Ekvádoru, Bolívie a Argentiny



Prezentace českých firem z oborů důlního průmyslu, hutnictví, technologie pro doly



Představení České republiky jako technicky vyspělé země schopné nabídnout
inovativní řešení v oboru
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Zprostředkování kontaktu českých firem s potenciálními partnery v latino-americkém
regionu



Doprovodné akce PROPED - s účastí předních představitelů z důlního sektoru

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE
Těžební průmysl a vybavení

Primární zpracování rudy

Technologie pro povrchové doly

Technologie pro podzemní hlubinné doly

Vertikální systémy

Vybavení pro kamenolomy

Vrtné a těžební soupravy

Elektrické vybavení

Transportní technologie

Separační systémy

Průzkumné systémy

Vrtné a těžební soupravy

IT řešení software

a další

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM?


Společný dotovaný stánek 24 m2



První dotovaná prezentace České republiky na veletrhu - omezené místo pouze pro
5 firem



Rozeslání pozvánek na přední společnosti a experty na důlní průmysl před veletrhem



Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při
jednáních s Vašimi obchodními partnery



Doprovodné služby - doporučení pro logistiku, ubytování, letenky, atd.



Individuální služby na míru před a po veletrhu - ověření zájmu o výrobek, vyhledání
a oslovení potenciálních partnerů, schůzky s firmami vhodnými jako vaši zástupci,
udržování kontaktu se zájemci o spolupráci, následná jednání a návštěvy dolů
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU
Osobní účast


Prezentace Vaší společnosti na českém pavilonu



Plocha 4 m2 pro prezentaci



Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce



Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu, vč. občerstvení



Základní vybavení plochy vystavovatele: infopult, stolek se 2 židlemi pro jednání,
stojan na katalogy



Grafické zpracování prostoru vystavovatele na společném stánku



2 ks vystavovatelských průkazů na firmu



Zařazení do katalogu vystavovatelů



Cena: 49 500,- Kč bez DPH

Dodatečné služby


Prezentace v časopise důlního průmyslu REVISTA MINERA ve dvou vydáních měsíc
před veletrhem a při veletrhu v září a říjnu:
o

1 stránka 21 x 28,5 cm – 58 500 Kč bez DPH (cena za září a říjen)

o

½ stránky 18 x 12 cm - 29 750 Kč bez DPH (cena za září a říjen)

PERUMIN 2019
16. - 20. 9. 2019
AREQUIPA, PERU
TĚŽEBNÍ VELETRH

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU


Expozice má pouze 5 dotovaných míst. Je nutné co nejdříve odeslat přihlášku
a uhradit účastnický poplatek, nejpozději do 31. 3. 2019.



Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem
zaslána zálohová faktura).



Včasné doručení požadovaných firemních materiálů 31. 5. 2019.

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 31. 3. 2019

KONTAKT NA GESTORA AKCE:

KONTAKT NA ZK LIMA:

Jiří Rejl
exportní konzultant
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Emil Ulrych
Ředitel regionálního centra
latinská Amerika
Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima
Peru

tel.: +420 224 907 592
e-mail: jiri.rejl@czechtrade.cz

tel.: +51941179991
e-mail: emil.ulrych@czechtrade.cz
www.czechtrade.pe
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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

PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY:
Osobní účast
Prezentace v časopise 1 stránka
Prezentace v časopise ½ stránky

49 500,- Kč + DPH
58 500,- Kč + DPH
29 750,- Kč + DPH

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU:
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
Jiří Rejl
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-nasesluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

