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ITU Telecom World je akce světového významu pro oblast ICT a 

telekomunikací. Pořadatelství se střídá a letos se po třech letech opět vrací do 

Evropy. Konference spojuje státní správu na ministerské úrovni, regulační 

orgány, největší korporátní hráče sektoru ICT a inovativní MSP s akademickou 

sférou, NGO, odborníky, média a investory. Více informací naleznete přímo na 

stránkách akce https://telecomworld.itu.int/. 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ITU TELECOM WORLD 

VYPLATÍ? 

 Akce nabízí unikátní možnosti networkingu s klíčovými hráči segmentu z celého světa 

na úrovní lídrů a decision makerů  

 Poskytuje jedinečnou příležitost předvést se v odborném prostředí s celosvětovou 

působností  

 Veletrh se zabývá nejaktuálnějšími tématy oboru jako jsou 5G, AI, Smart City, 

kybernetická bezpečnost a vesmírný výzkum  

 V rámci SME Programu mají účastníci možnost zviditelnit se 

před odborníky a navázat cenné kontakty  

https://telecomworld.itu.int/
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 Leader Pass zahrnuje exkluzivní agendu a unikátní networkingové možnosti 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

5G síť Kosmický průmysl 

Umělá inteligence Cyber security 

Smart City Telekomunikace 

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Osobní účast na vyhrazené ploše v rámci společné expozice CzechTrade 

 Plně vybavený stánek 

 Výroba prezentační grafiky, polepů, log atd. 

 Kompletní servis a poradenství zahraniční kanceláře při přípravě a průběhu veletrhu 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Osobní účast na vlastní vyhrazené, plně vybavené výstavní ploše o velikosti cca       

6 m2 v rámci společného stánku pod hlavičkou CzechTrade / MPO / Czech Republic 

 Zahraniční kancelář CzechTrade Budapešť kompletně zajistí veškeré náležitosti 

spojené s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a vzorky 

 Asistenční služby zástupců CzechTrade Budapešť před a v průběhu veletrhu - 

vystavovatelské průkazy, organizace účasti na stánku, plně vybavené zázemí, 

podpora při jednáních, zajištění fotodokumentace   

 1 Leader Pass zabezpečující vstup na vyhrazené programy a networkingové setkání 

 Asistence při dopravě a ubytování 

 Počet účastníků za výhodnější dotovanou cenu je omezen. 

 Cena: 40 000,- Kč bez DPH 
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 SME Work Station 

 Výhradně vhodné pro MSP a start-upy - stánek se nachází v části InnovationSpace 

 1 vysoký panel s logem, barový stolek, 2 židle, osvětlení, elektřina 

 Zahraniční kancelář CzechTrade Budapešť kompletně zajistí veškeré náležitosti 

spojené s organizací veletrhu, stačí jen přijet s katalogy a vzorky 

 Možnost pronájmu LCD obrazovky 

 Asistence při dopravě a ubytování 

 Cena: 19 000,- Kč bez DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 26. 7. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 29. 7. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 16. 8. 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 26. 7. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Kryštof Rygl 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 584 

mob.: +420 724 766 565 

e-mail: krystof.rygl@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK BUDAPEŠŤ: 

Dora Egressy 

CzechTrade Budapešť 

1064 Budapest, Rózsa u. 61 

 

 

tel.: +3670 673 5580 

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

 Osobní účast   40 000,- Kč + DPH 

 SME Work Station  19 000,- Kč + DPH 

 

 

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

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Kryštof Rygl 
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 

 


