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Zahájena česká účast na Automechanika Birmingham 2017
6. června 2017, National Exhibition Centre Birmingham

Dnes bude oficiálně otevřena česká společná expozice na automobilové aftermarket show
v anglickém Birminghamu. Hlavním cílem je vytváření kontraktačních příležitostí. Mezi
8 vystavovateli v rámci české oficiální účasti (ČOÚ) je polovina zástupců členských firem AutoSAP.
ČOÚ pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na návrh AutoSAP poprvé v Birminghamu. Veletrh
zaznamenává obrovský nárůst, očekává se až 800 vystavovatelů z celého světa, z nichž 250 bude
na tomto místě vystavovat poprvé.
Na největší akci svého druhu ve Spojeném království se ve dnech 6.─8. června 2017 představí mj.
společnosti BRANO GROUP, a.s., BRISK Tábor a.s., TESLA BLATNÁ, a.s. a ZPV Rožnov, s.r.o. Česká
společná expozice je v pavilonu č. 20, stánek G20 a realizují ji Veletrhy Brno.
Po tři dny se zde budou setkávat výrobci dílů a příslušenství pro automobilový průmysl s distributory,
zástupci nezávislých dílen, autocenter i se všemi dalšími, kteří patří do velkého automobilového
průmyslu. Automechanika Birmingham bude místem prezentace toho nejlepšího, co světový
automobilový průmysl nabízí a kam v tomto oboru směřuje. AutoSAP se tak, jako každý rok, aktivně
zasazuje o nalezení nejlepších míst pro prezentaci českého autoprůmyslu.
V rámci doprovodného programu je připraveno několik akcí pro vystavovatele. Ve středu 7. června
2017 proběhne Czech Business Day přímo v české expozici, kde vystoupí zástupci MPO, Velvyslanectví
České republiky ve Velké Británii, CzechTrade Londýn a AutoSAP. Kromě toho pořádá veletržní správa
pro vystavovatele akci Meet the Buyer, kam se už přihlásilo okolo 20 velkých odběratelů
automobilového průmyslu.
Česká společná expozice v Birminghamu navazuje na úspěšnou českou oficiální účast na veletrhu
Automechanika Frankfurt 2016, kde se v rámci oficiální účasti na kontraktačním veletrhu představily
se svojí nabídkou členské i nečlenské firmy AutoSAP. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje
základní výstavní plochu a hradí základní stavbu společné expozice. Vystavovatelé si hradí
nadstandardní vybavení své části expozice a využívají společné zázemí. Celkovou přípravu expozice,
informační brožuru a doprovodný program zajišťuje realizátor.
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Automobilový průmysl ČR vytváří okolo 9 % HDP, tvoří 25 % exportu ČR a zaměstnává přibližně 150 000
pracovníků. Členy Sdružení automobilového průmyslu je 147 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů
zapojených v automobilovém průmyslu České republiky. AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy
ČR a Hospodářské komory ČR. V zahraničí prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím mezinárodních organizací
ACEA, ACEM a ODETTE.

