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POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE
Oficiální účast Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Vážení obchodní přátelé, 							Brno, září 2017
dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu
zařadilo tento veletrh do seznamu oficiálních účastí ČR na rok 2018 do kategorie B

05. - 08. 06. 2018

I www.ctt-expo.ru

19. mezinárodní veletrh
stavebních strojů a technologií
Moskva – Crocus Expo Centre,

Důvody pro Vaši účast:
• CTT Moskva je největším průmyslovým veletrhem v Rusku, který prezentuje stavební nářadí, techniku
a vozidla v nejširším zaměření. Veletrhu CTT 2017 se zúčastnilo 557 vystavovatelů z 30 zemí na ploše
61 000 m2, veletrh navštívilo 20 000 registrovaných návštěvníků ze 60 zemí.
• Na veletrhu se prezentují přední světové značky, veletrh nabízí ideální příležitost k oslovení nejen ruského
stavebního trhu, ale také trhů zemí SNS. Nejvíce návštěvníků přijíždí z Ruska , Běloruska, Číny a Kazachstánu.
• Veletrh CTT Moskva patří do skupiny veletrhů BAUMA, pořádaných veletržní správou Messe München.
Tím je garantován profesionální průběh veletrhu.

Cenové podmínky a formy účasti:
A/ Účast v rámci společné české expozice při minimálním počtu 6 českých vystavovatelů. MPO hradí vystavovatelům mj. výstavní plochu a stavbu expozice. Prostor v expozici MPO poskytne každému vystavovateli ve
společné expozici základní výstavní plochu o rozměrech min. 5 m2 - max. 9 m2 (z toho 1-2 m2 bude použito na
společné zázemí), a to dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem. MPO dále uhradí základní
stavbu české expozice (stěnové panely, informační pulty, koberec, hlavní poutač) včetně osvětlení. MPO hradí
centrální připojení elektřiny, přívod a odpad vody a pojištění té části expozice, která je hrazena MPO.
B/ Účast vlastní samostatnou expozicí:		
Nájemné výstavní plochy v halách -řadová expozice: EUR 180,-/m2 (min. plocha expozice 12 m2)
Nájemné venkovní výstavní plochy: EUR 125,-/m2 (min. plocha expozice 50 m2)
Registrační poplatek a zápis do katalogu vystavovatelů: EUR 300,-

Uzávěrka přihlášek: 05. 10. 2017
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete se prezentovat na perspektivním ruském trhu.
Rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy.
S přátelským pozdravem

Ing. J. Vondruška							
zástupce Messe München pro ČR a SR

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
OBOROVÉ ČLENĚNÍ

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

Váš zájem nám prosím sdělte nejpozději do 05. 10. 2017 na naši
adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail:info@expocs.cz, tel.: +420 545 176 158

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU BAUMA CTT 2018
Bednění a stavební lešení

Stavební vozidla a stroje

Zdvihací a přepravní vybavení

Stavební vybavení a nářadí

Stroje a vybavení pro míchání,
dopravu a přemísťování betonu
a malty; zhutňování betonu a malty

Instalace na staveništi

Rypadla, mechanické lopaty,
nakladače, buldozery a srovnávačky
Stroje a zařízení pro stavbu
tunelů a štol
Vrtačky, beranidla a tahání nástroje,
systémy pro stavbu a údržbu
kanalizace, systémy pro stavbu potrubí
Kompresory, pneumatické
a hydraulické nástroje
Stroje a vybavení pro stavbu betonových a asfaltových cest, vodních cest
a pokládku kolejí, údržba a opravy cest

Testovací a měřicí vybavení, kontrolní
systémy

Stroje a zařízení pro průmysl cementu,
vápna, sádry, písku, jílu, štěrku
a drceného kamene
Stroje a zařízení pro recyklaci stavebního materiálu
Stroje a zařízení pro výrobu cementem,
výpnem a sádrou vázaných stavebních
elementů
Zařízení na čerpání spodní vody, pumpy

Komponenty, doplňky a náhradní díly
pro stroje na výrobu stavebních hmot
a stavební vozidla
Asociace, svazy, nakladatelství
Stroje a zařízení pro důlní průmysl
Stroje a zařízení pro lesnický průmysl
Stroje a zařízení pro materiálový oběh
Podrobné oborové členění vám
zašleme spolu s přihláškou

Stroje a přístroje na zpracování
oceli pro vyztužování betonu
Stroje, zařízení a vybavení pro těžbu
a zpracování kamene a betonu

Máme zájem zúčastnit se veletrhu BAUMA CTT RUSSIA 2018 jako vystavovatel,
V rámci společné české expozice objednáváme:.............m2
Budeme se prezentovat vlastní expozicí, zašlete nám prosím oficiální přihlášku k účasti
Název firmy:.............................................................................................................................................
Kontaktní osoba:......................................................................................................................................
Ulice:....................................................................................................................................................
PSČ:...........................................................Město:.......................................................................................
Tel.:....................................................E-mail:............................................................................
www..........................................................................................................................................................
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