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1. ÚVOD 
 

V této zprávě předkládáme shrnutí výsledků účasti firmy SENSE VITAL AIR spol. s r.o. 
(dále jen Klient) z MEZINÁRODNÍHO TECHNICKÉHO VELETRHU 2019, jehož 75. ročník 
se konal ve dnech 23. - 28. září 2019 v bulharském Plovdivu.  

Záměrem této služby byla osobní prezentace klienta v rámci společné expozice českých firem 
na odborném mezinárodním technickém veletrhu 2019, včetně podpory při nalezení nových 
obchodních partnerů a kontaktů nejen z Bulharska, ale také ze sousedních zemí, Řecka, 
Rumunska a Turecka. Výhodou této služby, realizované prostřednictvím zastoupení Agentury 
CzechTrade v Bulharsku, jsou doprovodné akviziční služby před veletrhem a asistence 
zastoupení pracovníků ZK Sofie během akce.  Součástí služby před veletrhem spojené 
s prezentací klienta na veletrhu bylo rovněž vyhledání a oslovení bulharských firem (na 
základě specifikace cílové skupiny potencionálních obchodních partnerů dodané klientem). 
Kancelář CzechTrade vyhledala odpovídající bulharské firmy v databázových zdrojích a 
vytvořila seznam firem, které následně oslovila a představila klienta, vč. výrobního portfolia a 
konkurenčních výhod. Součástí oslovení bylo pozváním těchto bulharských firem na stánek 
CzechTrade.    

Oficiálnímu zahájení veletrhu byl přítomen i velvyslanec ČR v Bulharsku Dušan Štrauch a jeho 
zástupce Ing. Petr Vávra, kteří navštívili český stánek a seznámili se s činností českých 
vystavovatelů. Stánek krátce navštívil předseda bulharské vlády Bojko Borisov 

 

2. INFORMACE O VELETRHU  
 

Dle údajů veletrhu je letošní účast následující:  

Celkem se na veletrhu prezentovalo 586 firem z  34 zemí světa. Účastnily se prostřednictvím 
samostatných expozic nebo přes své zástupce na bulharském trhu. Celková výstavní plocha 
zaujímala více než 15.400 m2.  Veletrh navštívilo 26 000 návštěvníků nejen z Bulharska, ale i 
ostatních okolních zemí. Veletrh byl publikován ve více než 550 BTL and ATL médiích. 
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Kategorie výstavy:  

AQUATECH 
Mezinárodní výstava vodohospodářství a technologií 
AUTOTECH 
Mezinárodní výstava dopravních a autoservisních zařízení 
ELTECH 
Mezinárodní výstava elektroniky a elektrotechniky 
ENECO 
Mezinárodní veletrh energetiky a ekologie 
INFOTECH 
Mezinárodní výstava informačních technologií 
STAVEBNÍ STROJE 
INTERMIN EXPO 
Mezinárodní výstava hornického průmyslu 
STROYTECH 
Mezinárodní výstava stavebních materiálů, strojů a technologií 
ROBOHITECH 
Mezinárodní výstava robotů a robotických systémů 
CHEMISTRY 
Chemický průmysl 
AUTOWORLD – PLOVDIV 

V rámci Mezinárodního Technického veletrhu 2019 obdržela česká firma SENSE VITAL 
AIR spol. s r.o. zlatou medaili za inovaci.   

 

3. ÚČASTNÍCI SPOLEČNÉ ČESKÉ EXPOZICE 
 ZP Trade Bohemia, a.s. 

 SIMEX spol. s r.o.  

 BONAP spol. s r.o. 

 SENSE VITAL AIR spol. s r.o. 

 ZEZ Silko spol. s r.o.  
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Pro účastníky a jejich Klienty, návštěvníky stánku bylo zajištěno pivo Budvar. Tento fakt přispěl 
k popularizaci stánku ČR.   

4. SEZNAM FIREM, POZVANÝCH NA VELETRH 
Na základě požadavku Klienta byly osloveny níže uvedené firmy formou zaslání oficiální 
pozvánky na stánek ČR. 
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5. POZVÁNKA NA VELETRH 

 

Здравейте, 

Свързваме се с Вас от страна на търговската агенция към посолството на Чешката 
република в България, във връзка с молба от чешката фирма SENSE Vital Air, които се 
обърнаха към нас за помощ в намирането на български партньор между фирмите, 
занимаващи се с дистрибуция на системи за пречистване на въздуха за дома и офиса. 

Фирма SENSE Vital Air, (https://www.sense.cz)  е чешки производител на такива системи 
. 

Фирмата ще участвува на есенния технически панаир в Пловдив в периода 23-
28.09.2019 (палата 2, щанд G3) и биха желали да се срещнат с представители на 
български фирми, които проявяват интерес към изделията им. 

Ако такава среща е възможна, моля да ни отговорите на e-mail: 
sofia@czechtrade.cz  или на телефон: 0878 310 309, г-н Мартин Хлавничка. 

Благодаря предварително. 

 
С уважение, 
Ценко  Ангелов 
 
ЧехТрейд София 
Посолство на Чешката република 
Embassy of the Czech Republic 
100, G.S.Rakovski str. 
1000 Sofia 
T: +359/2/9433152 
E: sofia@czechtrade.cz 
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6. UMÍSTĚNÍ ČESKÉ EXPOZICE V RÁMCI VELETRHU 
Česká expozice o velikosti 100 m2 vnitřní plochy byla umístěna v hale č. 2 stánek G.  
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MAPA MEZINÁRODNÍHO TECHNICKÉHO VELETRHU 2019 

 

FOTODOKUMENTACE Z VELETRHU  
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7. DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU 
 Co nejdříve oslovit firmy, které projevily zájem o spolupráci s Vaší firmou (pokud 

již s nimi nejste v kontaktu) a dohodnout si s nimi další postup. 

 Pro využití příležitostí je důležitá pohotová a soustředěná komunikace. Iniciativa musí v 
zásadě téměř neustále vycházet od české firmy.  

 Pokud bulharská firma pozitivně zareaguje, je nejúčinnější formou komunikace telefonní 
rozhovor a následné zaslání relevantních materiálů elektronickou poštou. Naopak, pokud 
jste s potenciálním obchodním partnerem byli již v kontaktu, a ten se Vám pak delší dobu 
neozval (např. 2-4 týdny, nereaguje na Vámi zaslané ceny nebo vzorky), není v žádném 
případě nezdvořilé zkusit jej zavolat znovu a přeptat se na vývoj. Naopak je to 
považováno za potřebné.  

 I v případě, kdy některé kontakty nevyústí ve spolupráci či v konkrétní jednání ihned, je 
třeba udržovat s firmou komunikaci, aby s Vámi počítali při budoucích rozhodováních o 
volbě dodavatelů. Iniciativa leží na bedrech nabízejícího, je třeba zavolat do společnosti 
po čase znovu a informovat se o vývoji jejího rozhodování. Podstatným momentem pro 
utvrzení obchodních vztahů je brzké osobní setkání se společnostmi, které projevily 
zájem o spolupráci.  

 Pokud je to vhodné, určitě lze pouze doporučit pozvat danou firmu na návštěvu k 
jednání do České republiky a případně k prohlídce Vašeho výrobního závodu či 
firmy, popřípadě naplánovat cestu do Bulharska.  

 CzechTrade je připraven v návazné asistenci zorganizovat Vaši návštěvu u 
vybraných bulharských firem, asistenci při jednání, monitoring trhu apod.  

 Pokud se na naši kancelář i dodatečně obrátí některý bulharský zájemce o spolupráci v 
oblasti odpovídající profilu Vaší společnosti, budeme Vás neprodleně informovat. 
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Vážený pane Semeráku,  

jsem ráda, že jste využil služeb zahraniční kanceláře v Sofii. Věřím, že pro Vás budou 
zpracované výsledky přínosné. V případě jakýchkoliv nejasností či dalších doplňujících 
otázek kontaktujte prosím buď centrálu v Praze či přímo naši kancelář CzechTrade 
v Bulharsku.  

Agentura CzechTrade poskytuje profesionální servis v oblasti exportu a napomáhá tak 
českým firmám uplatnit své výrobky a služby na zahraničních trzích. 

Abychom mohli naše služby dále zdokonalovat, je pro nás velmi přínosný Váš názor. 
V nejbližší době Vám zašleme e-mailem žádost o vyplnění krátkého dotazníku Vaší 
spokojenosti s realizovanou službou. Zároveň budete mít možnost uvést doplňující 
komentáře, požadavky a jiné podněty. Čas potřebný k vyplnění tohoto dotazníku odhaduji 
na méně než 3 minuty. Mohu Vás ujistit, že získaná data budou sloužit pouze k vnitřním 
účelům.   

Cením si každého Vašeho názoru a podnětu.  

Ještě jednou Vám děkuji za spolupráci a přeji mnoho obchodních úspěchů. 

S pozdravem 

 

Ing. Martin Hlavnička 

TÝM ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE SOFIA  

CzechTrade Sofia  
Embassy of the Czech Republic 
ul. Rakovski 100, 1000 Sofia 
Bulgaria 
 

Phone: + 359  2 943 3152 
Mob.: + 359 878 310 309 
E.mail: sofia@czechtrade.cz 
www.czechtrade.bg 

 

 


