
 

 

  
 

 

 

 

CANADIAN POOL & SPA 

CONFERENCE AND EXPO 2019  

2. - 5. 12. 2019   
ONTARIO, NIAGARA FALLS, KANADA  

Canadian Pool and Spa Conference and Expo 2019 je jedna z největších 

konferencí a výstav bazénů a doplňujících produktů v Kanadě. Tato Trade 

Show představí nejnovější technologie, produkty a služby v oboru. Veletrhu se 

zúčastní firmy, které mají zájem o rozvoj svého businessu a hledají nové 

partnery. Veletrh se koná každým rokem a akce se účastní kolem 150 

vystavovatelů a na 2000 profesionálů z oboru. Samotné Expo se bude konat 

od 4. do 5. prosince 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU CANADIAN POOL & SPA 

CONFERENCE AND EXPO VYPLATÍ? 

 Jde o největší veletrh B2B svého druhu v Kanadě. 

 Agentura CzechTrade nabízí koncept B2B jednání.    

 Veletrh je uzavřen veřejnosti. 

 Bazény a vířivky se stávají v Kanadě stále více rozšířené. 

 Veletrh je navštěvován současně i společnostmi z US hledajícími                           

nové obchodní partnery. 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Stavba bazénů a vířivek Zastřešení bazénů 

Technologie a zařízení pro stavbu bazénů a 

vířivek 

Bazénová chemie 

Servis a údržba Technologie a zařízení pro průmyslovou 

zahradu 

Ekologické alternativy bazénové chemie  

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajistila plochu pro společný stánek o velikosti 36 m2 

 Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb 

 Vyhledání potencionálních partnerů, rozeslání propagačních materiálů, pozvánku 

potencionálních partnerů na veletrh 

 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prezentace vaší společnosti na českém stánku 

 Vybavení na stánku plně k dispozici 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu a průkaz ke vstupu na výstavu 

 Marketingová kampaň před výstavou, vytipování relevantních obchodních partnerů, 

propagace akce na internetových stránkách CzechTrade Calgary 

 Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s 

vašimi obchodními partnery  

 Tlumočení a asistence pracovníků CzechTrade při schůzkách s obchodními partnery 

 Zajištění odvozu na letiště a zpět, případně na obchodní schůzky 

 Cena: 30 000,- Kč + DPH 
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 Katalogová prezentace 

 Marketingová kampaň před výstavou, vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, propagace firmy na internetových stránkách CzechTrade Calgary 

 Zápis do katalogu účastníků veletrhu 

 Prezentace vaší společnosti na českém stánku prostřednictvím vašich katalogů a 

prezentačních materiálů, vč. ceníků a informací o firmě a o produktech 

 Zástupce CzechTrade zastupuje firmu v průběhu veletrhu, sbírá obchodní kontakty a 

poptávky, vede jednání s potenciálními obchodními partnery na stánku jménem vaší 

společnosti 

 Cena: 3 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 8. 11. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 14. 11. 2019.  

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 18. 11. 2019. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se projektu a jeho vhodnosti pro váš 

výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na projekt připravit. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 8. 11. 2019. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Martina Paříková 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

tel.: +420 224 907 536 

mob.: +420 725 962 110 

email: martina.parikova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK CALGARY: 

Jaroslav Jelínek  

Suite 850, 10655 Southport Rd. SW , 

T2W 4Y1, Calgary, AB, Canada 

 

 

mobil: +1403 269 4924 

email: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      30 000,- Kč + DPH 
 Katalogová prezentace       3 000,- Kč + DPH 

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

 

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

Martina Paříková 

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 

 


