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ZAMĚŘENÍ VELETRHU  

 

 

 

Výstava China Hi-Tech Fair v Shenzhenu je nejvýznamnější a největší technologický veletrh v celé Číně. 

Organizuje ho místní vláda a díky tomu, že jihočínský Shenzhen je považován za čínské Sillicon Valley, 

koncentruje se zde velké množství hi-tech firem – sídlo zde mají největší čínské technologické firmy jako 

např. Huawei, Tencent, ZTE, BYD, ale jsou zde zastoupeny i malé a střední inovativní firmy, sídlí zde 

technologické univerzity, a rovněž se zde nachází i největší start-up centrum v Číně. Českým firmám se 

zde tedy nabízí široké spektrum možností spolupráce s čínskými společnostmi.  

 

Letos se bude jednat již o 18. ročník tohoto významného technologického veletrhu, výstavní plocha bude 

mít více než 100.000 m2, účastnit se bude okolo 3.000 vystavovatelů a očekává se návštěva více než 

500.000 návštěvníků. Díky tomu, že se jedná o největší technologický veletrh v Číně, nazývá se rovněž:  

 

 “No.1 Technology Show in China” 

 

Výstava se změřuje na prezentaci nejnovějších produktů a technologií v různých odvětvích jako např. IT, 

obnovitelné zdroje energie, elektrotechnika, automobilový průmysl, enviromentální technologie, atd. V 

rámci veletrhu se bude konat celá řada odborných konferencí a seminářů, kterých se budou moci české 

firmy rovněž aktivně zúčastnit. 
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Více informací naleznete na webových stránkách veletrhu: www.chtf.com 

 

Na výstavě jsme se rozhodli zorganizovat ve spolupráci s ambasádou ČR v Pekingu společný český 

pavilon, kde hodláme prezentovat české hi-tech produkty a vyspělé technologie z širokého spektra 

oborů. Zároveň nabízíme českým firmám možnost prezentací na odborných fórech a seminářích + 

návštěvu největších čínských společností v Shenzhenu. 

 

Česká expozice bude financována ze zdrojů agentury CzechTrade a zároveň za finančního přispění ZÚ 

Peking v rámci projektu ekonomické diplomacie MZV ČR. 

 

ZDŮVODNĚNÍ VOLBY OBORU/TERITORIA 

 

Čínský trh s novými technologiemi je jedním z nejrychleji rostoucích na světě a v současnosti velmi 

perspektivní I pro zahraniční společnosti z širokého spektra technologických oborů jako např. IT, 

obnovitelných zdrojů energie a elektrotechnického průmyslu, ale i automobilového průmyslu, 

enviromentální technologie a dalších hi-tech oborů. České firmy mají vzhledem ke své dlouhé tradici, 

vysoké kvalitě svých produktů/technologií a bohatým zkušenostem rozhodně Číně co nabídnout, řada 

českých společností je již na čínském trhu aktivní nebo se alespoň o proniknutí na tento specifický trh 

intenzivně pokouší. 

 

Město Shenzhen se nachází v tzv. Deltě Perlové Řeky (DPR), což je oblast v jihovýchodní části Číny v 

provincii Guangdong, která sousedí s Hongkongem a Maccaem. Jedná se o region s největší mírou 

hustoty městského obyvatelstva na světě a zároveň se jedná o hlavní centrum čínského ekonomického 

růstu. Region Delty Perlové Řeky (DPR) je považován za nejbohatší oblast Číny a neustále se rozvíjející 

http://www.chtf.com/
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„megacity“ – 9 největších měst v DPR je navzájem propojených a má dohromady téměř 60 milionu 

obyvatel, což je přibližně polovina z celkového počtu 120 milionu obyvatel provincie Guangdong, která je 

tímto nejlidnatější provincií v Číně. Provincie Guangdong, která je tradičním centrem výroby a obchodu, 

rovněž přispívá přibližně z 15% k celkovému HDP Číny. 

 

 

9 největších měst PRD: 

- Guangzhou/Kanton – cca 15 mil. Obyvatel 

- Shenzhen – cca 10 mil. Obyvatel 

- Dongguan – cca 9 mil. Obyvatel 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBqba2xLPLAhVEWxoKHVqrANQQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong&psig=AFQjCNGhagoaPlQ3oiKcyqo9wR6TxZMl6Q&ust=1457610485885896
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBqba2xLPLAhVEWxoKHVqrANQQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong&psig=AFQjCNGhagoaPlQ3oiKcyqo9wR6TxZMl6Q&ust=1457610485885896
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- Foshan – cca 8 mil. Obyvatel 

- Zhuhai – cca 2 mil. Obyvatel 

- Zhongshan – cca 4 mil. Obyvatel 

- Jiangmen – cca 5 mil. Obyvatel 

- Huizhou – cca 5 mil. Obyvatel 

- Zhaoqing – cca 4 mil. Obyvatel 

 

CÍL PREZENTACE 

 

 Zvýšení efektivity prezentace českých firem v rámci společné české expozice (72 m2) 

 
 Získání exportních příležitostí a možností spolupráce v teritoriu celé Číny  

 Vstup českých firem na nový trh nebo rozšíření dosavadních kontaktů v teritoriu  

 Příležitost k prezentaci produktů/technologií a osobnímu jednání se zástupci čínských společností 

 Optimalizace nákladů spojených s prezentací výrobků/technologií českých firem na výstavě 
 Posílení marketingových a prodejních aktivit českých firem, které již na čínském trhu působí a 

chtějí expandovat v oblasti jižní Číny 
 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM 

 

Připravili jsme pro Vás výhodné varianty účasti a doprovodných asistenčních služeb: 

 
 

OSOBNÍ ÚČAST NA VELETRHU 

 

 Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové 
skupiny se záměrem podchytit zájem čínských firem o setkání s Vaší firmou v průběhu 
výstavy 

 Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů na společném stánku (72 
m2) 

 Stolek se 4 židlemi pro jednání, stojan na katalogy a výstavní pult 
 Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku 
 Zajištění vystavovatelských průkazů  
 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade a ambasády při 

jednáních s Vašimi obchodními partnery, včetně tlumočení do čínštiny 
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 Pomoc s překlady propagačních materiálů do čínštiny (viz níže) 
 Pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu 
 Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy) 
 Organizace B2B jednání s čínskými partnery dle předem uvedených požadavků a zaměření 

firmy (nutné zahájit min. 2 - 3 měsíce před zahájením veletrhu) 
 Zajištění osobní návštěvy vybraných čínských technologických společností v Shenzhenu 
 Vypracování zprávy o průběhu akce včetně doporučení dalších kroků v daném teritoriu 

 
 

KATALOGOVOU ÚČAST NA VELETRHU 

 

 Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů 
 Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku 
 Aktivní zastoupení Vaší firmy pracovníky kanceláře CzechTrade Guangzhou/ambasády při 

propagaci Vašich produktů, jednání s potenciálními obchodními partnery a sběr kontaktů pro 
další jednání  

 Pomoc s překlady propagačních materiálů do čínštiny (viz níže) 
 Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy) 
 Vypracování zprávy o průběhu akce včetně doporučení dalších kroků v daném teritoriu 

 
 
 

POŽADOVANÉ MATERIÁLY K PREZENTACI NA STÁNKU  

 

 Katalogy, prospekty v čínštině (zdůraznit historii firmy, zahraniční reference, ocenění, certifikáty) 

 Vizitky – oboustranné v angličtině a v čínštině 

 Bannery, plakáty v čínštině 

 Oslovovací dopis - A4 stránka; a) kdo jste, b) co děláte, c) co nabízíte d) co hledáte na čínském 

trhu (stačí v angličtině) 

 Propagační materiály pouze v čínštině, angličtina je v Číně nedostačující 

 materiály zasílejte elektronicky na ales.cervinka@czechtrade.cz  

 

S překladem materiálů do čínštiny jsme Vám schopni pomoci – text se základním představením Vaší 

firmy a Vašich produktů přeloží naše zastoupení přímo v Guangzhou; v případě odborných textů či 

kompletních katalogů doporučíme vhodnou překladatelskou agenturu.  

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI 

 

 včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 9. 2016 

mailto:ales.cervinka@czechtrade.cz
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 uhrazení účastnického poplatku, nejpozději do 15. 9. 2016 

 včasné doručení požadovaných firemních materiálů 

 důležité – doporučujeme dostatečný časový prostor pro přípravné práce na B2B jednání, 

minimálně dva až tři měsíce před akcí 

 

 

CENA ÚČASTI  

 

Osobní účast: 

    25 000 Kč + DPH  

Katalogová účast: 

15 000 Kč + DPH 

 

P ř i h l á š k y   p r o s í m   z a s í l e j t e   d o   15 . září  2 0 1 6 
 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte Marka Jentschkeho z agentury CzechTrade anebo přímo 

naši kancelář v Guangzhou, rádi s Vámi daný projekt prodiskutujeme: 

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí: 

 

Marek Jentschke      Aleš Červinka 

CzechTrade       Ředitel zastoupení CzechTrade v Guangzhou 

Dittrichova 21      Mobil: +86 135 245 723 86 

128 01 Praha 2     email: ales.cervinka@czechtrade.cz 

Tel: +420 224 907 584 

Mob: +420 727 871 639 

Email: marek.jentschke@czechtrade.cz 
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