VEĽTRH TRADE EXPO INDONESIA LÁKA NÁVŠTEVNÍKOV
PRVOTRIEDNÝMI VÝROBKAMI

Tridsiaty štvrtý ročník veľtrhu Trade Expo Indonesia (TEI) sa bude konať v priestoroch
Indonesia Convention Exhibition (ICE) v meste BSD v provincii Banten v Indonézii, v dňoch
16. až 20. októbra 2019. TEI je medzinárodná medzipodniková obchodná výstava, určená na
podporu exportovateľných výrobkov a ich ďalšiu expanziu. Tridsiaty štvrtý ročník TEI má názov
“Napredovať pre službu svetu” a slúži na propagáciu kvalitných domácich indonézskych
výrobkov určených pre svetový trh, rozvoju sieti podnikov, investovanie a prezentáciu
prvotriednych a prémiových indonézskych výrobkov.
Na ploche 220,000 m2 budú počas TEI vystavované indonézske výrobky z oblasti priemyselu,
baníctva, poľnohospodárstva, kreatívneho priemyslu, potravinárstva, remeselnej tvorby
a strategických odvetví. Koncepcia TEI spočíva v B2B (business to business), pričom
výrobcovia môžu predstaviť svoje produkty určené na export kupujúcemu, zatiaľ čo kupujúci
môže naživo vyskúšať produkty, ktoré sú v ponuke.
Počas veľtrhu TEI je poskytnutých niekoľko paralelných aktivít, ako napríklad: a) Obchodné,
turistické a investičné fórum, b) Vyhľadávanie obchodných partnerov (business matching); c)
Podnikateľské poradenstvo; d) Obchodný seminár a diskusia; e) Súťaž v startupoch pre
export; f) a Talkshow.
Počas minulého ročníka prilákal TEI 2018 33.333 návštevníkov zo 132 krajín a dosiahol
obchodné transakcie v celkovej hodnote 8.49 miliárd amerických dolárov. Skutočnosť, že
tisíce predajcov z rôznych krajín každoročne prichádzajú navštíviť Trade Expo Indonesia
znamená výraznú angažovanosť indonézskych obchodníkov po celom svete a je
presvedčivým dôkazom, že Indonézia je jedným z potenciálnych a spoľahlivých dodávateľov
kvalitných a konkurencieschopných výrobkov.
Viac ako tisícka vystavovateľov s rozsiahlou škálou kategórií výrobkov určených na export je
skutočne pevným základom pre objavovanie obchodných príležitostí ako aj zdroja nových
výrobkov pre svetový trh.

Trade Expo Indonesia 2019 je udalosť, ktorú nechcete zmeškať !!.
Pre viac informácií kontaktujte prosím ekonomické oddelenie Indonézskeho veľvyslanectva.
Telefonický kontakt +421 2 544 198 86 e-mailový kontakt: economy@indonesia.sk.
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: The 34rd Trade Expo Indonesia 2019
: 16 – 20 októbra 2019
: Indonesian Convention Exhibition (ICE), Mesto BSD, provincia Banten
: Ministertvo obchodu Indonézskej republiky
: http://www.tradexpoindonesia.com; https://www.kemlu.go.id/bratislava
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VYHĽADÁVANIE OBCHODNÝCH PARTNEROV

TEI 2018 sprostredkovalo viac ako 100 partnerstiev v rámci vyhľadávania obchodných partnerov, ktorý
uskutočnili transakcie vo výške 51.64 miliónov USD (Euro 46.28 mio)

ZAHRANIČNÉ OBCHODNÉ MISIE

Počas TEI 2018, sa na základe podpísaných memoránd o porozumení a obchodných kontraktov vygeneroval
objem transakcií v hodnote 811 miliónov USD (Euro 726 mio).

ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ PARTNERI

Indonézsky minister obchodu pán Enggartiasto Lukita s rumunskými obchodními partnermi.

