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Veletrh China International Import Expo 2018 je jednou z nejvýznamnějších 

ekonomických událostí tohoto roku v Čínské lidové republice. Konání veletrhu 

bylo ohlášeno samotným prezidentem ČLR v květnu 2017 a jedná se  

o jedinečnou příležitost pro prezentaci zahraničních společností a jejich 

produktů na trhu druhé největší ekonomiky světa. Více informací na 

www.shanghaiexpo.org.cn/zbh/en/ 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU CHINA INTERNATIONAL 

VYPLATÍ? 

 V Číně, která představuje nejlidnatější ekonomiku světa, je v současné době  

na vzestupu jak dovoz, tak i spotřeba. Očekává se, že v následujících letech bude 

Čína importovat zboží a služby za více jak 10 trilionů USD. Tento veletrh je ideální 

příležitostí pro firmy z České republiky k zachycení pozitivního trendu v čínské 

ekonomice a ke zvýšení objemu svého exportu na tomto slibném trhu. Šanghaj 

jakožto čínské obchodní centrum, s přímým leteckým spojením do více než 282 měst 

na světě, poskytuje ideální místo pro konání tohoto veletrhu a slibuje tak velké 

množství zahraničních i čínských návštěvníků. 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Automobilový průmysl Zdravotnícké vybavení a příslušenství  

pro zdravotníky 

Potraviny a zemědělské produkty Oděvy, módní doplňky a jiné  

spotřební zboží 

High-Tech vybavení a pokročilé 

technologie 

Elektronika, spotřební zboží a spotřebiče 

Designové výrobky Kultura a vzdělání 

Turismus Kooperační služby 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zájemcům zajistí výstavní plochu 9 m2 a zrealizuje exhibiční 

stánek dle specifikací s vyřízením veškerých administrativních náležitostí.  

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Zajištění plochy ve vybraném pavilonu o velikosti 9 m2 a realizace stánku na klíč  

(vč. vybavení nábytkem, brandingu a drobného občerstvení)  

 Zápis do katalogu vystavovatelů  

 Zajištění tlumočení během veletrhu dle další dohody s klientem  

 Vytipování a oslovení potenciálních partnerů emailem s pozvánkou k jednání na 

stánku (na základě specifikace požadavků na potenciální partnery a po zaslání 

firemních materiálů v čínštině do 31. 8. 2018)  

 Podpora při dalším obchodním kontaktu 

 Cena: 49 900,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 5. 2018. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 6. 2018. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 31. 8. 2018. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe 

na veletrh připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 31. 5. 2018. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Mgr. Martin Šmejc 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 540 

fax: +420 224 913 805 

mob.: +420 607 004 342 

e-mail: martin.smejc@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK ŠANGHAJ: 

Mgr. Michal Holas 

CzechTrade Šanghaj 

Junling Plaza, No. 500 Chengdu,  

North Rd., Room 1106,  

Huangpu District,  

200 003, Shanghai, China 

 

mob.: +861 550 214 7090 

e-mail: michal.holas@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast   49 900,- Kč + DPH 

 

 

 

 
Místo, datum  .......................................................... Podpis  .............................................................. 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Mgr. Martin Šmejc 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
 
 
 
 
Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 


