
 

 

    

CNR FOOD INSTANBUL 2019  

4. - 7. 9. 2019  

INSTANBUL, TURECKO 

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

 

CNR Food Istanbul je významnou událostí s dlouhodobou tradicí na poli 

potravinářského sektoru v Turecku. Ročník 2018 navštívilo přes 36 000 

návštěvníků, z toho jich bylo přibližně 30 % ze zahraničí (především Blízkého 

východu). Veletrh zabral plochu o rozloze 60 000 m2, což je 20 % nárůst oproti 

roku 2017. Na veletrhu se představilo přes 600 vystavovatelů z 16 zemí. Více 

informací na http://cnrfoodistanbul.com 

Ministerstvo zemědělství ČR na tomto veletrhu pořádá již tradiční společnou 

účast českých firem. CzechTrade Istanbul pak účastníkům nabízí doplňkové 

služby v rámci tohoto veletrhu. 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU CNR FOOD 2019 VYPLATÍ? 

 Turecko je 80 mil. trh s vysokým populačním přírůstkem (nárůst 750 tis. obyv./rok) a 

bohatnoucím obyvatelstvem, které má poptávku po nových produktech 

 Veletrh je významnou událostí na poli potravinářského sektoru nejen v Turecku, ale i 

okolních zemích.  

 Jedná se o společnou akci Ministerstva zemědělství ČR, GK Istanbul a CzechTrade, 

která významně sníží náklady spojené s účastí na veletrhu, přičemž zajistí náležitou 

publicitu (viz níže). 

 Navázání na úspěšný úvodní ročník, ze kterého již někteří vystavovatelé hlásí první 

zakázky.  
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Dětská výživa Sladkosti 

Vitamínové doplňky Teplé a studené nápoje 

Snacky a cereální výrobky Instantní výrobky 

Bio potraviny a zdravá výživa Oleje a koření 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Ve spolupráci s Generálním konzulátem v Istanbulu a za finanční podpory 

Ministerstva zemědělství ČR jsme pro vás připravili výhodnou variantu účasti na 

společném stánku českých firem, která bude podpořena akvizičními asistenčními 

službami CzechTrade. 

 

 Osobní účast v rámci projektu PROPED 

 Plocha v rámci společné expozice (6m2/firma + společné zázemí) 

 Plocha obsahuje standardní vybavení: pro každého účastníka info pult, stůl a židličky 

 Společné vybavení: TV pro přehrávání prezentací, kuchyňku s potřebným 

vybavením: lednice, rychlovarná konvice apod. 

 Stěny stánků budou k využití k propagaci firmy a výrobků (plakáty, bannery) 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení) 

 

Ukázka české expozice v roce 2018 
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 V rámci doplňkových služeb CzechTrade 

 Vytvoření infobrožury o českých účastnících v angličtině a turečtině – ta bude 

k dostání v tištěné podobě na stánku a poslouží k akvizici tureckých partnerů na 

českou expozici 

 Aktivní telefonická akvizice místních partnerů za účelem domluvení schůzek na 

veletrhu 

 Zviditelnění v rámci marketingových aktivit veletrhu 

o Ve spolupráci s veletržní správou předpokládáme umístit banner u hlavního 

vstupu 

o Veletržní správa má aktivně šířit informace o českých účastnících veletrhu 

skrze své kanály a místní asociace 

 Zajištění hostesek k propagaci stánku během veletrhu + distribuci občerstvení 

 Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s Vašimi obchodními partnery (možnost využití tureckého asistenta 

mluvícího anglicky) 

 Doporučení hotelu poblíž výstaviště. Vystavovatelům skrze síť našich partnerů 

nabídneme výhodné ceny za ubytování. 

 Maximální počet účastníků je omezen na 8 firem. 

 Cena: 18 000 Kč bez DPH  

 

 Katalogová účast 

 Prezentace firmy prostřednictvím ředitele zahraniční kanceláře v Istanbulu – formou 

katalogů, prezentačních materiálů (případně možnost vystavení vzorků), ceníků, 

informací o firmě  a produktech (nutné předem probrat vzhledem k problematickému 

celnímu řízení) 

 Zařazení společnosti do infobrožury, která bude před veletrhem emailově rozeslána 

na turecké partnery 

 Cena: 12 000 Kč bez DPH 
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POŽADOVANÉ MATERIÁLY K PREZENTACI NA STÁNKU 

 Vyplnění podkladové stránky s Vašimi kontaktními údaji v AJ, která bude sloužit pro 

vytvoření infobrožury. Infobrožura bude rozeslána na turecké partnery a na stánku 

bude k dispozici ve dvou provedeních: AJ a TR 

 Tiskové podklady pro polep stěn stánku (budou upřesněny na základě konkrétní 

vizualizace stánku) 

 Případné další propagační materiály – prezentační CD, kopie atestů, certifikátů nebo 

ocenění 

 Vzorky výrobků (nutné předem dohodnout s kanceláří CzechTrade v Istanbulu) 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 6. 2019. 

 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 30. 6. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková  

CzechTrade 

Dittichova 21 

128 01 Praha 

 

 

mob.: +420 702 213 099 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK ISTANBUL: 

Vladislav Polách  

Abdi Ipekci Cad. 71, Czech Consulate 

Building, Macka 

Istanbul 

Turkey 

 

mob.: +905457910411 

tel.: +902122199847 

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

 Osobní účast  18 000,- Kč + DPH 

 Katalogová účast  12 000,- Kč + DPH 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Jana Trnková  
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 

 


