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důvodů proč se
zúčastnit akce
Kontakt-Kontrakt
Mezinárodní účastníci, zkušení organizátoři akce, ideální
umístění na veletrhu a předem naplánovaná jednání –
úspěšný koncept, který propojuje veletrh s individuálními
obchodními kontakty.

1.
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8.

www.rhkbrno.cz

Potkejte své
budoucí obchodní
partnery!
Informace a registrace:
Regionální hospodářská komora Brno / Enterprise Europe Network
Výstaviště 1, 648 04 Brno
Oto Hrdlička | +420 532 194 918 | zahranici@rhkbrno.cz
Jana Doláková | +420 532 194 927 | eenbrno@rhkbrno.cz

Naleznete kvaliﬁkované dodavatele a kooperační
partnery z celé Evropy i mimo ni.

www.connect.b2b-match.com/msv

Salon
obchodních
příležitostí

Navážete kontakty s novými potenciálními
zákazníky a obchodními zástupci.
Potkáte potenciální kooperační partnery pro vývoj
nových produktů a technologií.
Můžete těžit z nabídky podpory Vašich aktivit
spojených se vstupem na mezinárodní trh.

v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu

Vyzkoušíte mezinárodní konkurenceschopnost
Vaší společnosti.

11. – 12. září 2012

Naplánujeme za Vás individuální jednání face-to-face
s obchodními partnery dle Vašeho výběru.
Ušetříte čas i peníze - námi poskytované služby jsou
Vám šité na míru; využijte svůj čas efektivně!
Rozšíříte své aktivity do Evropy i za její hranice.

Tato akce je podporována Evropskou komisí, DG Enterprise and Industry, z rámcového
programu CIP. Evropská komise ani jakákoliv osoba jednající jejím jménem není zodpovědná za užití informací, které mohou být získány z tohoto materiálu. Informace uvedené
v této brožuře jsou produktem autora a nemusí tedy nutně být shodné s politikou prosazovanou Evropskou komisí.

PŘÍPRAVA / SEMINÁŘE / PREZENTACE / EXPERTI / ROZPIS SCHŮZEK
/ PORADENSTVÍ / SPOLEČENSKÝ VEČER / NÁSLEDNÁ PÉČE

Individuální rozvrh schůzek na 11.-12.9.2012
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Osobní kontakty
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Kontrakty

Cena za účast:
Návštěvníci:
Vystavovatelé:

750 Kč + DPH
500 Kč + DPH

Pro vystavovatele: schůzky s Vašimi budoucími kooperačními partnery mohou
probíhat u Vašeho stánku nebo v prostorách akce Kontakt-Kontrakt.

Prosím, zašlete zpět: fax +420 532 194 938 nebo e-mail: eenbrno@rhkbrno.cz

6 specializovaných mezinárodních veletrhů:
• IMT - obráběcí a tvářecí stroje
• FOND-EX - slévárenství
• WELDING - svařovací technika
• PROFINTECH - technologie pro povrchové úpravy
• PLASTEX - plasty, pryže a kompozity
• INTERPROTEC - prostředky osobní ochrany, bezpečnosti práce
a pracovního prostředí
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www:

Další souběžné výstavy:

Vybírání partnerů z on-line katalogu

E-mail:

Kooperační akce
11.–12. září 2012
54. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno (10.–14. září 2012)
Výstaviště Brno (BVV)
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Telefon:

•
•
•
•

Potvrzení RHK Brno

Adresa:

Důležité údaje:

3

Kontaktní osoba:

Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika
Materiály a komponenty pro strojírenství
Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace
Energetika a silnoproudá elektrotechnika
Elektronika, automatizační a měřicí technika
Ekotechnika
Výzkum, vývoj, transfer technologií, finanční a jiné služby
Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování, logistika

Registrace a vytvoření kooperačního profilu
firmy na www.connect.b2b-match.com/msv

Společnost:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Rozhodnutí zúčastnit se

Mám zájem o více informací

Oborové zaměření:

1

Mám zájem o účast na Kontakt-Kontrakt během MSV 2012

Pro firmy z České republiky i ze zahraničí je
Kontakt-Kontrakt perfektní platformou k nalezení
nových obchodních partnerů.

Jak se můžete zapojit?

Návratka

Mezinárodní strojírenský veletrh je vedoucí průmyslový veletrh
ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů
a 75 000 návštěvníků z 59 zemí světa.

7 kroků k novým
kontraktům

Salon
obchodních
příležitostí

Klíč k Vašemu
úspěchu

11. – 12. září 2012

www.rhkbrno.cz

