
 

 

                

PLMA 2019 

17. – 19. 11. 2019 

ROSEMONT CONVENTION CENTER, ILLINOIS, USA 

POTRAVINÁŘASTVÍ A DROGERIE 

 

PLMA je unikátní potravinářský a drogistický veletrh na území USA. Čeští 

výrobci se zde mohou přímo setkat s nákupčími velkých amerických ale 

i mezinárodních potravinářských řetězců a prezentovat jim svoje výrobky. 

Zvyšuje se tak jejich šance na úspěch v podobě kontraktu na dodávky do 

obchodních řetězců nejen v USA ale po celém světě. www.plma.com 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PLMA 2019 VYPLATÍ? 

  Vynikající poměr cena výkon na území USA 

 Prezentace firmy jako významného hráče na trhu 

 Možnost oslovení partnerů z USA a dalších zemí Severní, Střední a Jižní Ameriky 

 Představit se nejvýznamnějším americkým obchodním řetězcům 

 Vyhledání OEM partnerů 

 Vyhledání nových odběratelů 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Food / potravinářská sekce Non-food / kosmetika, chemie pro 
domácnost 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Kompletní servis přípravy a realizace stánku 

 Zveřejnění profilu Vaší společnosti na www.czechtrade-usa.us 

 Asistenci pracovníků agentury CzechTrade ze zahraniční kanceláře v Chicagu, kteří 

vám rádi pomohou při jednáních s vašimi potenciálními obchodními partnery v rámci 

veletrhu 

 Návazné individuální služby dle dohody 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Stánek 10x10 stop 100 Sq. Ft (cca 9m2) 

 Oktanom, 3 police, 2 židle, counter, stůl v ceně, ostatní možno doobjednat po dohodě 

 Klient může dostat stánek 9 m2 nebo 18 m2 a větší vždy v násobku 9m2 

 Individuální design je možný po dohodě se ZK Chicago 

 Cena: 100 000,- Kč bez DPH nový vystavovatel 

 
Upozorňujeme, že v rámci organizace veletrhu není obsažena doprava zboží – vzorků a 
handling. Společnosti si organizují dopravu zboží – vzorků na veletrh a handling sami a na 
vlastní náklady. Dále upozorňujeme, že možnosti dovozu určitého zboží do USA může 
podléhat restrikcím, nutnosti uhradit clo či vyžadovat speciální povolení. ZK Chicago ráda 
poskytne v této věci asistenci v rámci dodatečné individuální zakázky. 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 5. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 6. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 30. 6. 2019 

 

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. 2019 

Vedle účasti na samotném veletrhu PLMA zajistíme všem účastným firmám prezentaci 

produktů ve veletržní publikaci či veletržním televizním vysílání a zároveň zorganizujeme v 

místě konání veletrhu recepci pod záštitou Generálního konzulátu České republiky v 

Chicagu, na kterou bude možno pozvat americké obchodní partnery. Výdaje související s 

těmito aktivitami budou plně hrazené z projektu ekonomické diplomacie až do výše 90 000 

Kč. Podoba těchto aktivit bude konkretizována v momentě, kdy bude znám přesný počet 

firem z České republiky, které se veletrhu PLMA v roce 2019 zúčastní. Věříme, že účast na 

veletrhu spojená s doprovodnými aktivitami napomůže Vaší firmě navázat potřebné kontakty 

s americkými partnery s následným vstupem na perspektivní trh Spojených států.  

V případě dotazů se můžete obrátit na přímo na Jana Kubatu, vedoucího kanceláře 

CzechTrade Spojené státy americké, či na Tomáše Trnku, ekonomického diplomata 

Generálního konzulátu České republiky v Chicagu, na tomas_trnka@mzv.cz či na +1 312 

966 5883.  

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Zuzana Jesenská 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2  

 

tel: +420 702 213 109 

e-mail: 

zuzana.jesenska@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK CHICAGO: 

Jan Kubata  

200 S.Wacker Dr. 

Chicago 60606 Illinois 

 

tel.: + 1 312 282 5437  

e-mail: jan.kubata@czechtrade.cz  

mailto:tomas_trnka@mzv.cz
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast   100 000,- Kč + DPH 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Zuzana Jesenská  
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 

 


