
Konečná zpráva oficiální účasti ČR  

WOD-KAN, Bydhošť 

Základní informace 

Název veletrhu: WOD-KAN 

Termín konání: 22.5.12-24.5.12 

Místo konání: Bydhošť (Bydgoszcz) Polsko 

Organizátor: IGWP – Izba Gospodarska Wodoziagy Polske 

 

Profil veletrhu 

22.-24.5.2012 se v Bydhošti konal již dvacátý ročník veletrhu WOD-KAN. Jedná se o nejvýznamnější 
výstavu technologií a technických řešení v oblasti vodního hospodářství v Polsku. Oproti předchozímu 
ročníku se přihlásilo ještě více firem – cca 430 firem. 

 

Informace o české účasti 

Veletrhu WOD-KAN 2012 se v rámci společné české expozice kromě MPO zúčastnilo 10 českých 
subjektů. Celková plocha české expozice činila 96 m2 a byla situována v pavilonu A, stánek č. A 71. 
Plocha byla objednána a zaplacena realizátorem – firmou Exponex s.r.o. Jednalo se o poloostrovní 
expozici, obchozí ze 3 stran. Expozice měla výšku 3,0 m, střední část potom 5 m. Kuchyňka se 
skládkem se přimykali k jediné obvodové stěně, uzavřená jednací místnost je ve středu plochy a 
tvořily současně 5 m vysoký pilíř s logy. Okolo centrální části expozice, po obvodu expozice byly 
situovány jednotlivé jednací místa pro vystavující firmy. Jednotlivé firmy byly odděleny grafickými 
panely. Grafické pojetí expozice bylo zpracováno v souladu s grafickým manuálem MPO ČR. 

 

 

 



Konečná zpráva oficiální účasti ČR  

WOD-KAN, Bydhošť 

 

 

 

Veletrhu se účastnili následující vystavovatelé: 

 

ARKON Flow Systems s. r. o. MEBIKAN spol. s r.o. 

ASIO, spol. s. r. o. QH SERVIS, spol. s r.o. 

EuroClean, s.r.o. TopolWater, s.r.o. 

Horizontal s.r.o. Václav Pospíšil - Perforatin 

Ing. Miroslav Tesařík VAE CONTROLS s. r. o. 

 

Doprovodný program 

Ve spolupráci s organizátorem se nám podařilo zajistit návštěvu oficiální delegace. Pozitivně se 
projevilo i vystoupení pana velvyslance Jana Sechtera na oficiální tiskové konferenci WOD-KANu, kde  
ještě jednou pozval oficiální delegaci a všechny přítomné. Tím došlo k mírnému zpoždění v původním 
programu o 1 hodinu. 

Semináře a workshopu se zúčastnili velvyslanec Jan Sechter, hon. konzul Dariusz Zimny, Adam 
Suchánek z CzechTrade, ředitelka veletrhu WOD-KAN Anna Panko (IGWP) 

Naše pozvání přijali i Stanisław Gawłowski, náměstek ochrony  rodowiska, Piotr Styczeń, náměstek 
ministra infrastruktury a Tadeusz Rzepecki, prezident Izby Gospodarczej Wodoci gi Polskie. 
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Medializace 
 
1. Byl proveden zápis firem do katalogu – v polštině I angličtině – Příloha č. 

2. Bylo vytištěno 500 ks. pozvánek na expozici, které byly předány, českým vystavovatelům, 
honorárnímu konzulátu a CzechTrade. Pozvánky byly zpracovány v polském a anglickém jazyce. 
Pozvánka na expozici je v Příloze č. 5.  

3. průvodce expozicí – barevný katalog vystavovatelů s adresami, anotací činnosti firmy, s logy a 
obrázky v novém čtvercovém formátu – 200 ks. Tato tiskovina je přílohou č. 

4. Byla domluvena inzerce v polském časopise Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociagi Polskie“ - 
Odborný měsíčních vydávaný Hospodářskou komorou Polské vodovody (Izba Gospodarcza 
Wodociagi Polskie). Dostávají je všichni členové a další odborníci z oboru. Reklama byla provedena 
formou vložených vytištěných pozvánek v polštině – Příloha č. 6. 

5. Na seminář a workshop zval k návštěvě i místní veletržní rozhlas 

6. Na oficiální tiskové konferenci WOD-KANu vystoupil velvyslanec Jan Sechter 

7. Českou oficiální účast propagovaly i webové stránky ambasády 

8. Bylo provedeno pozvání panem honorárním konzulem firem v databázi honorárního konzula.  

 
Zprávu předkládá dne 25.5.12 
 
 
 
 


