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1. Grand Prix Techagro  

Akciová společnost Veletrhy Brno vyhlašuje již tradiční soutěž Grand Prix o nejlepší exponáty 
veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA; soutěž je určena pro exponáty, které jsou 
vystaveny na uvedených veletrzích. 

Mediální spolupráce s partnery veletrhu umožní všem přihlášeným do soutěže bezplatné 
publikování informací k přihlášenému exponátu. Mediálními partnery soutěže Grand Prix 2020 
jsou vydavatelství odborných zemědělských časopisů Profi Press, s.r.o. a odborných lesnických 
a mysliveckých časopisů, vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., konkrétně dle jednotlivých 
kategorií:  

• Grand Prix Techagro  Zemědělec, Mechanizace zemědělství, Úroda, Farmář, Náš chov 

• Grand Prix Silva Regina: Lesnická práce, Svět myslivosti   

• Grand Prix Biomasa:  Energie 21  

Na základě této spolupráce máte možnost veškeré technické údaje a obrazový materiál 
k přihlášenému exponátu publikovat bezplatně v jednom z výše uvedených odborných 
časopisů. 

Časový harmonogram soutěže: 

• Uzávěrka přihlášek: 11. 03. 2020 

• Vyhlášení výsledků: 31. 03. 2020 na slavnostním večeru v zahajovací den veletrhu, 
všichni nominovaní i ocenění účastníci soutěže budou mít tedy možnost 
marketingového využití hned od začátku veletrhu. 

Kontakt, bližší informace, stanovy soutěže: 
Mgr. Jana Machulová,  
Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 603 00 Brno 
T: 541 152 129 E: jmachulova@bvv.cz 
M: 724 337 464 w: www.bvv.cz 

2. Meeting Point CzechTrade    11. – 12. 02. 2020 

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade pořádá pod názvem Meeting Point 
CzechTrade tradiční setkání s řediteli svých zahraničních kanceláří.  

Zahraniční specialisté CzechTrade dlouhodobě působí přímo v teritoriích, znají aktuální dění 
na tamních trzích, exportní příležitosti, obchodní podmínky, zvyklosti, jazyk i kontakty. 
Exportérům pomáhají otevírat více dveří, než by přineslo individuální snažení v neznámém 
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prostředí. Pomohou s výběrem vhodných teritorií pro váš výrobek nebo službu, s nalezením 
obchodních partnerů, zhodnotí reálné šance na úspěch a doporučí, jak nejlépe postupovat. 

Pokud hledáte odpovědi na otázky související s působením vaší firmy na zahraničních trzích, 
nechcete utrácet za náhodné kontakty a zbytečné cesty, poraďte se o svých plánovaných 
exportních aktivitách s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a využijte akce Meeting 
Point CzechTrade, která se koná ve dnech 11. - 12. 02. 2020 v hotelu Ambassador Zlatá Husa 
na Václavském náměstí v Praze.  

Účast na akci je zdarma, ale je nutná předchozí registrace na  
https://cebre.cz/akce/meeting-point-czechtrade-2020. 

3. Zemědělský veletrh Novi Sad, Srbsko    16. – 22. 05. 2020 

Ministerstvo zemědělství ČR organizuje účasti na prestižním mezinárodním zemědělském 
veletrhu IAF 2020, který se uskuteční ve dnech 16. – 22. 05. 2020 ve městě Novi Sad, Srbsko.  

S cílem podpořit firmy vyrábějící a obchodující s českými zemědělskými výrobky, potravinami 
a technologiemi pro zemědělství a potravinářství v pronikání na zahraniční trhy připravuje 
Ministerstvo zemědělství na tomto veletrhu národní expozici o velikosti 400 m2.  

Česká republika bude v roce 2020 na tomto veletrhu partnerskou zemí.  

Firmy budou mít v této expozici zajištěny zvýhodněné podmínky účasti. Prezentace firem 
účastnících se veletrhu bude zahrnuta i v tištěném propagačním katalogu – Průvodce expozicí.  

K účasti na veletrhu lze využít podpory z programu MZe ČR „9.H.b. Podpora účasti na ostatních 
mezinárodních a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí“. 

Veškeré informace včetně formulářů přihlášek k účasti jsou zveřejněny na www.eagri.cz  

http://novi sad. 
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