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Veletrh A+A se koná každé dva roky a zahrnuje tři hlavní produktové oblasti. 

Ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní technologie a bezpečnost práce, 

ergonomie a péče o zdraví pracovníků. Veletrh je největší světovou platformou 

s tímto zaměřením. 

CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových 

odbytových možností pro české exportéry. 

www.aplusa-online.com 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU A+A 2019 VYPLATÍ? 

 Posledního ročníku veletrhu A+A se v roce 2017 zúčastnilo celkem  

1 942 vystavovatelů z 63 zemí celého světa a více než 67 tisíc odborných 

návštěvníků ze 134 zemí světa.  

Firmy měly k dispozici výstavní plochu o rozloze více než 70 tis. m2. 

 Veletrh se koná jednou za dva roky! 

  

https://www.aplusa-online.com/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Podnikové oděvy a ochranné vybavení Ochranné oděvy a vybavení 

Nositelná elektronika Doplňky, Služby 

Protipožární vybavení a systémy Ochranné prostředky proti chemikáliím, 

radiaci, výbušninám, elektrickému proudu 

Prostředky pro oblast znečištěného 

ovzduší, hlukové zátěže, znečištěného 

prostředí 

Bezpečnostní vybavení a systémy 

Architektura, management a ergonomie 

pracovního prostředí 

První pomoc a záchranné činnosti, hygiena 

Preventivní a terapeutické činnosti Zdravé stravování, služby, konzultace, 

média, digitalizace pracovních činností 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Českým firmám nabízíme komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti na 

společné expozici s řadou doprovodných asistenčních služeb  

 Vyřízení veškerých administrativy spojené s účastí na veletrhu  

 Při příjezdu naleznete základně vybavený stánek pro Vaši prezentaci, ve výbavě 

stánku je zahrnuto: 

o Prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce 

o Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění přívodů  

vody a elektřiny 

o 1-2 stolky se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy 

o Umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku 

o 2ks vystavovatelských průkazů na firmu 

o základní občerstvení  

o každodenní úklid stánku 

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade  

při jednáních s Vašimi obchodními partnery 

 Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

cílové skupiny se záměrem podchytit zájem německých firem o setkání s Vaší firmou 

v průběhu výstavy 
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 Přehled kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s Vaší firmou na veletrhu 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 Zveřejnění vašeho profilu na webových stránkách kanceláře CzechTrade Düsseldorf 

a propagačním leafletu, který pro akci připravíme 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů  

(podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade) 

 Pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu 

 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast malá (cca 6-8m2 + společné zázemí) 

 Cena: 99-109 000,- Kč bez DPH 

 Osobní účast standard (cca 9-10m2 + společné zázemí) 

 Cena: 119-129 000,- Kč bez DPH 

 Osobní účast velká (cca 12-14m2 + společné zázemí) 

 Cena: 139-149 000,- Kč bez DPH 

 

Konkrétní cenovou nabídku obdržíte na základě počtu firem na stánku  

a velikosti požadované plochy. Maximální velikost individuální plochy  

na společném stánku není limitována.  

Obracejte se na gestora akce Adrianu Dohnalovou: 

adriana.dohnalova@czechtrade.cz.     

Cena již obsahuje všechny povinné poplatky (marketingové poplatky, povinný 

zápis do katalogu vystavovatelů, AUMA, odpad, energie atp.) 

V případě zájmu o prezentaci na větší ploše Vám připravíme individuální 

nabídku. 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 16. 11. 2018. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura). 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

 

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 16. 11. 2018. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Adriana Dohnalová 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

mob.: +420 724 966 504 

e-mail: 

adriana.dohnalova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK DÜSSELDORF: 

Adam Jareš  

Martin-Luther-Platz 28 

40212 Düsseldorf 

 

tel.: +49 211 598 25 684 

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

 Účast malá        99-68 000,- Kč + DPH (cca 6-8m2 + společné zázemí) 

 Účast standard  119-129 000,- Kč + DPH (cca 9-10m2 + společné zázemí) 

 Účast velká   139-149 000,- Kč + DPH (cca 12-14m2 + společné zázemí) 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Adriana Dohnalová 
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 

 


