
 

PLÁN PRÁCE NA ROK 2019 

1. Zasedání správní rady 

Termín   Místo 

Duben  2019   Velký Rybník u Humpolce 

Říjen    2019              Brno výstava WOOD TEC 

                                                                                                           Z: ředitel Svazu 

2. EUMABOIS 

Účast na zasedáních EUMABOIS.      

                                                                                                         Z: předseda Svazu 

3. Výstavy,  veletrhy a prezentace 

3.1 Zajistit svazový stánek ZDARMA od Eumabois nebo od pořadatele výstavy  

 

Ligna Hannover                27.5. – 31.5.2019 – stánek  předpokládáme, že bude zajištěn  

            od Eumabois v rámci společné expozice jako v r.2017, na stánku bude ing.Bezděk 

WOOD TEC Brno            29.10.-1.11.2019  - stánek zajištěn, na stánku bude  

                                                                         ing. Bezděk nebo ing. Svoboda 

Ukrajina, Kiev                   jaro 2019             - nutno zjistit podrobné informace 

Jestli máte požadavky na další stánky Svazu na jiných výstavách je to možné. Je ale 

také potřeba, zajistit na stánku službu. 

                                                            

3.2 Czech Trade pro rok 2019-20 vypsal dotace na zahraniční výstavy. Rozděleno na  

výstavy v EU a ostatní. 

            Podmínky pro dotaci – nově je snížen požadavek minimálního počtu firem na  

            společné expozici pouze 3+agentura Czech Trade. Stále se ale musí zúčastnit výstavy  

            minimálně celkem 5 firem i na samostatných expozicích. 

            Na Czech Trade byly zaslány tyto požadavky na výstavy: 

Ligna Hannover                             27.5-31.5.2019 

WOODEX Moskva                        listopad 2019 

Holz-Handwerk , Norimberk         18.3-21.3.2020 

XYLEXPO Miláno                        květen 2020 

      Podle poslední informace jsme je obdrželi. 

 

     3.3 Pomoc při realizaci výstavy WOOD TEC 2019  

           -smlouva s BVV Brno – projednat výhodné podmínky pro členy svazu 

           -svazový stánek 

           -incomingová mise dotace 120 000 Kč pro Svaz 

                                                                                                                     Z: ředitel svazu      

3.4 Zasedání EUMABOIS při výstavě WOOD TEC 

Zasedání proběhne v termínu 31.10 – 2.11.2019 

Pomoc při zabezpečení akce přislíbilo BVV Brno, bude třeba počítat i s pomocí svazových 

firem. 

 

 

 



 

                            

4. Propagace  

4.1 Katalogy jsou nyní k dispozici jak v češtině tak cizojazyčné. Není předpoklad tisku v tomto roce.  Po 

výstavě Pragoligna je stav katalogů následující: 

                                                           90 ks české verze a 173 ks zahraniční verze A,N,R 

4.2 Plakáty na stánky svazu byly obnoveny a jsou k dispozici  

                                                                                                                              Z:ředitel svazu 

 

5. Získání nových členů.                                                           

                                                                                              Z: všechny firmy SVDSZ 

 

 

 

Svitavy,15.10.2018 

 


