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OSOBNÍ ÚČÁST NA AKCI 
Firmám nabízíme osobní účast na veletrhu s poskytnutím prostoru pro vlastní prezentaci, zázemí na stánku 
CzechTrade a asistenční služby ZK CT.  
Cena zahrnuje možnost využití části výstavní plochy stánku CT, včetně výstavby stánku, přípojky na elektřinu, 
základního vybavení stánku (pult a barová židle, stojan na prospekty, jednací stůl) a společného zázemí 
(vybavená kuchyňka a sklad), průkaz ke vstupu na výstavu a parkovací kartu, asistenční služby před a v 
průběhu veletrhu (asistenční služby na stánku, asistence při obchodních jednáních). V ceně je zahrnuta účast 
1 zástupce firmy.  
Jakékoliv speciální požadavky na vybavení je třeba projednat předem a dodatečné náklady budou 
přeúčtovány podle cen organizátora akce po předchozím odsouhlasení.  
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Specifikem této akce je, že většina stánků, včetně naší společné prezentace, se 
nachází ve velkých výstavních stanech. Návštěvníci i pravidelní vystavovatelé tento fakt akceptují. 
Dokonce každoročně organizátoři veletrhů musí odmítat zájemce o účast z důvodu omezené plochy 
veletrhu. Jedná se o nejrychleji vyprodaný veletrh v Polsku. 
 
Výstupem služby bude písemná zpráva z akce a doporučení dalšího postupu  
 
Cena služby:…………………………..…………………………………………45.000 Kč (bez DPH)  
Osobní účast dalšího zástupce firmy je za poplatek ve výši 2.000 Kč, určený na úhradu provozních nákladů.  
 
Maximální počet účastníků:…………………………………………………………………..5 firem  

 

W letošním roce češti vystavovatele, kteří se zúčastní veletrhu s Agenturou Czech Trade mají možnost 

dodatečné prezentace na Česko – polském bilaterálním setkání firem z oblastí energetiky, které se 

bude konat 14.9 na veletrhu. Účast pro tyto firmy je zdarma.  

Ostatní účastnicí se mají možnost účastnit akce s poplatkem 9000 Kč. 

KATALOGOVÁ PREZENTACE 
ZK CzechTrade Katowice nabízí katalogovou prezentaci na stánku CzechTrade po celou dobu trvání veletrhu, 
asistenční služby CzechTrade. Prezentace katalogů Vaší firmy na veletrhu na stánku CzechTrade, firma je na 
stánku zastoupena ředitelem ZK CT Katowice. 
Prezentace Vaší společnosti účastníkům veletrhu. 

Předání konkrétních kontaktů s požadavky a zájmy o spolupráci po skončení veletrhu.  

Zpracování zprávy o průběhu akce tzv. follow-up mapující aktuální příležitosti v teritoriu, získané kontakty, 
včetně doporučujících kroků pro další činnost.  

Zaslání materiálů z veletrhu dle individuálního požadavku  
 
Cena služby:……………………………………………………………15.000 Kč / firma (bez DPH)  
Maximální počet účastníků:……………………………………………………………………3 firmy 
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ASISTENCE DLE INDIVIDUÁLNÍHO POŽADAVKU KLIENTA  
Službu je možné objednat teprve po přesné specifikaci a dohodě s gestorem akce:  

Marek Jentschke (tel. 224 907 584, e-mail: marek.jentschke@czechtrade.cz)  
Cena služby: Asistence je zpoplatněna individuálně dohodnutou cenou podle času stráveného při realizaci 
služby a skutečných nákladů.  

PODMÍNKY ÚČASTI 
Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky (str. 5, níže)  

Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení přihlášky vám bude zaslána zálohová faktura)  

Včasné doručení propagačních materiálů.  

Přihlášky prosím zasílejte do 20. 7. 2016 

Požadované materiály pro katalogovou prezentaci: 
S přihláškou zašlete následující přílohy:  

 stručný profil společnosti,  

 přednosti prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci),  

 přehled domácích a zahraničních referencí  

 elektronická prezentace v angličtině nebo ideálně v polštině  

 katalogy a prospekty výrobků (v polském jazyce) min cca 30 až 50 ks  

 další vhodné propagační materiály, např. prezentační CD, plakáty, reklamní firemní předměty  

 vzorky výrobků pouze po předchozí dohodě s CzechTrade  
 
Podklady je třeba dodat do 1. 9. 2016 na adresu kanceláře Czech Trade ve Varšavě:  
Pozn. Czech Trade Katowice 
ul. Koszykowa 18 
00 -555 Warszawa 
Polsko  

 
 

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí: 

Kontaktní osoba:      Kontaktní osoba: 

Alice Fibigrová      Magdalena Holeksová 
CzechTrade            ZástupceCzechTrade Katowice 
ul. Dittrichova 21, 128 01 Praha 2                     ul. Koszykowa 18 
tel: +420 224 907 816                                                        00-555 Warszawa 
mob: +420 601 380 645                                                     mob. +420 606 338 916 
mail: alice.fibigrova@czechtrade.cz                                   mail: magdalena.holeksova@czechtrade.cz 
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