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Veletrh BSDA 22 je nejdůležitější regionální událostí v sektoru obrany a bezpečnosti. Veletrh 

je rozdělený do tří hlavní kategorií: Military, Aerospace a Security, přičemž své místo zde 

mají i ostatní technologie a příslušenství. Na BSDA 2022 se mají možnost setkat výrobci, 

distributoři a zástupci relevantních státních organizací z celého regionu. Více informací o 

veletrhu naleznete na www.bsda.ro 

 

 

Proč se investice do veletrhu BSDA 2022 vyplatí? 

— Roční výdaje na armádu: 2 % HDP, 20 % z této částky jde na obměnu výzbroje 

— Plánované tendry: 4x4 ozbrojená i neozbrojená vozidla, 6x6 a 8x8 nákladní vozidla, 

radary, UAV/UAS, útočné pušky, transportní a útočné helikoptéry, rakety a další  

— Více než 300 vystavovatelů z 25 zemí (70 % z Evropy, 20 % z Asie, 10 % z Ameriky) 

— Delegace zástupců institucí ozbrojených sil z více než 20 zemí světa 

— Vysoce specializovaný veletrh zaměřený na kvalitu 

— Prezentace a podpora českých výrobců na nejvýznamnější akci v regionu 

— Organizace setkání s relevantními partnery 

— Podpora ZÚ Bukurešť a dalších státních institucí 

 

VELETRH JE TÉMATICKY ROZDĚLEN DO 3 DNÍ DLE KONFERENCÍ A 

PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— 1. den: Navy Force Conference 

— 2. den: Land and Air Forces Conferences 

— 3. den: Cyber Defence Conference 

 

 

 

 

 

http://www.bsda.ro/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Agentura CzechTrade zajišťuje plochu cca 40 m2 pro umístění kolektivní české expozice 

v hlavním pavilonu veletrhu 

— Vyřízení veškerých administrativních záležitostí spojených s účastí na veletrhu 

— Významná sleva na plochu od organizátora v rámci účasti pod národním stánkem 

— Volné sloty v rámci účasti na národním pavilonu při tematických konferencích 

— Při příjezdu naleznete vybavený stánek pro Vaší prezentaci 

— Ve výbavě stánku je zahrnuto: stůl, dvě židle, věšák, koš na odpadky, elektřina, osvětlení 

a informační pult 

— Před veletrhem pracovníci CzechTrade zajistí oslovení a pozvání vybraných cílových 

skupin k návštěvě Vašeho stánku 

— Pracovníci CzechTrade Vám budou k dispozici během celého konání akce v případě 

potřeby k tlumočení při Vašich jednáních 

 

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena za 4 m2: 69 000 Kč bez DPH 
 

— Cena za 9 m2: 127 000 Kč bez DPH 
 

— Cena za 12 m2: 169 000 Kč bez DPH 
 

— Cena za 20 m2: 255 000 Kč bez DPH 
 

— Cena za 100 m2: 325 000 Kč bez DPH (venkovní plocha) 
 

— Individuální nabídka nacenění plochy dle potřeb klienta 
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 10. 3. 2022 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 20. 3. 2022 

— Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 30. 3. 2022 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

veletrhu pro Váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 10. 3. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Neymon Myslovich  

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

Tel.: +420 224 907 527 

Mob.: +420 728 370 065 

E-mail: stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK RUMUNSKO: 

Kryštof Rygl 

CzechTrade Rumunsko 

Str. Ion Ghica 11, Sector 3,  

030045, Bucuresti, Romania 

 

Mob.: +40 751 528 928 

E-mail: krystof.rygl@czechtrade.cz 
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Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast (4 m2)      69 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast (9 m2)      127 000,- Kč + DPH  

 Osobní účast (12 m2)      169 000,- Kč + DPH  

 Osobní účast (20 m2)      255 000,- Kč + DPH  

 Osobní účast (100 m2 – venkovní plocha)   325 000,- Kč + DPH 
 

 

 
Místo, datum .......................................................... Podpis  ..............................................................  

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Stefani Neymon Myslovich 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 

obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 

obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-

sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf 

Závazná přihláška 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

