PLÁN PRÁCE NA ROK 2013

1. Zasedání správní rady
Termín
Květen 2013
Říjen 2013

Místo
Hradec Králové
bude upřesněno
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 na výstavách-upřesnit na poradě
DREMA Poznaň
16-19.4.2013 – za předpokladu, že jej získáme, na stánku bude
OPP Polička
LIGNA Hannover
6-10.5.2013 – Ing. Bezděk
LISDEREVMASH Kiev září 2013
WOOD MACHINERY Istambul 5-9.10.2013
WOOD TEC Brno 22-25.10.2013 – Mendelova univerzita
WOODEX Moskva 26-29.11.2013 – Ing.Svoboda
3.2 MPO nám pro příští rok zahrnulo do státem podporovaných výstav WOODEX
Moskva, minimální počet účastníků 5, firmy mohou být na výstavě samostatně
-dotace na 5-10 m2, připojení elektřiny, zápis do katalogu
Zájemci o výstavu prosím nahlásit do 10.12.2012, máme zamluvenou velice
dobrou plochu
3.3 Dotace na výstavy od HK – peníze z EU
Zatím nerozhodnuto jakou formou ani jaké financování, výstavy v 1. pololetí
nebudou dotovány. Výstavy budou dotovány pro období 2.pol. 2013 a rok 2014.
Podmínky stejné, jako v předchozích letech.

3.4 Projednat s Czech Trade možnosti spolupráce v zajišťování nových trhů
Czech Trade je nyní pod MPO, podle informací bude rozšiřovat pobočky do dalších
zemí.

3.5 Projednat možnost zajištění prezentace našich firem za pomoci HK (i krajské
pobočky) v ČR pro zahraniční zákazníky na výstavu WOOD TEC Brno– návštěva
výrobní firmy, prodejce
Z: ředitel Svazu – všechny body 3
4. Propagace
4.1 Doplnit www stránky svazu o možnost propojení svazových stránek se stránkami
jednotlivých svazových firem.
Z: ředitel Svazu
4.2 Využít možnosti vložení příspěvku jednotlivých svazových firem na webové stránky
www.woodworking.cz do rubriky Presentace firem. Stačí zaslat zpracovaný článek
nebo presentaci v PDF nebo ve Wordu na Ing.Bezděka nebo Ing.Svobodu.
Z: všechny firmy SVDSZ
4.3 Spolupráce s DREVARI SK
Z: ředitel Svazu
4.4Zajistit pro členy svazu:
a) samolepky „člen SVDSZ“ a EUMABOIS pro použití na výstavách
b) samolepky pro použití na prospekty
c/ navrhnout nové logo SVDSZ a nový plakát SVDSZ
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Získání nových členů.
Z: všechny firmy SVDSZ

Svitavy, 23.11.2012

