
 

 

    

KOSHERFEST 2019 

12. - 13. 11. 2019  

NEW JERSEY, USA 

KOSHER POTRAVINY, NÁPOJE

 

KOSHERFEST je největším, nejznámějším a nejnavštěvovanějším 

mezinárodním veletrhem zaměřeným na potraviny a nápoje s certifikací 

kosher na světě. Koná se každoročně na výstavišti Meadowlands Exposition 

Center v Secaucus, New Jersey (USA), a to již od roku 1989.  

www.kosherfest.com 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU KOSHERFEST 2019 VYPLATÍ? 

 Přes 5 000 návštěvníků v roce 2017 

 Veletrh je určen jen ODBORNÉ veřejnosti 

 Po Izraeli jsou Spojené státy americké co do počtu obyvatel židovského vyznání 

druhým největším státem světa a celkové číslo se přibližuje k 5,8 milionům obyvatel 

 Veletrhu se v roce 2017 účastnilo více než 300 vystavovatelů 

 KOSHERFEST je dlouhodobě svým zaměřením a programem nejen místem pro 

navazování nových obchodních kontaktů, meeting pointem se stávajícími obchodními 

partnery, kuchařskou a kulinářskou show, ale slouží především jako „trendsetter“  

– akce, jež udává trendy a inovace v oblasti celosvětového košer - potravinářského 

průmyslu 
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 Vstup na veletrh je pro laickou veřejnost uzavřen – zpřístupněn je i pro pasivní účast 

pouze veřejnosti odborné, tedy kvalifikovaným profesionálům z oboru  

- výrobcům, dodavatelům, zástupcům velkoobchodních i maloobchodních řetězců,  

dále i novinářům, reportérům, fotografům a profesionálním „food-blogerům“ 

 V rámci veletrhu jsou pro návštěvníky pořádány přednášky a semináře, kuchařské 

show prezentující jednotlivé košer produkty, kuchařská klání významných kuchařů  

a šéfkuchařů 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Kosher potraviny a nápoje Kosher potravinové doplňky 

Produkty s certifikátem kosher  

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Kompletní servis přípravy a realizace stánku 

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

a to i po skončení akce 

 Asistenci pracovníků agentury CzechTrade ze zahraniční kanceláře v Chicagu,  

kteří Vám rádi pomohou při jednáních s Vašimi potenciálními obchodními partnery  

v rámci veletrhu 

 Zpracování tištěné brožury určené pro návštěvníky společného stánku, kde bude 

uveden profil Vaší společnosti, kontaktní osoba a Vámi zaslané fotografie 

 Asistenci kosher konzultanta z pražského rabinátu na místě po celou dobu 

konání veletrhu 

 Kosher konzultant poskytuje odbornou expertní pomoc účastníkům se splněním 

kosher pravidel vystavování během veletrhu 

 Pro necertifikované výrobce může zajistit kosher certifikaci vzorků  

(za poplatek a při splnění všech podmínek nutných k certifikaci) 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Prostor na stánku o velikosti 7 m² 

 Zveřejnění profilu Vaší společnosti na webových stránkách zahraniční kanceláře  

v Chicagu na základě Vámi dodaných materiálů v angličtině 

 Osobní účast až dvou zástupců Vaší společnosti na stánku za účelem osobní 

prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery 

 Základní stánek typu pipe and drape 

 Základní vybavení stánku (stolek, dvě židle, koberec, odpadkový koš) 

 Možnost umístění - banneru a plakátu Vaší společnosti na stánku 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů při včasném odeslání přihlášky  

k účasti na veletrhu 

 Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade  

při jednáních s Vašimi obchodními partnery 

 V případě zájmu o jiný typ stánku nebo větší plochu bude provedena  

individuální kalkulace 

 Cena: 107 000- Kč bez DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 9. 2019. 

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 10. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 15. 10. 2019. 

 Průvodní dopis (1 strana A4 v anglickém jazyce) s uvedením stručného profilu  

Vaší společnosti, specifikace a přednosti prezentovaných výrobků  

(vymezení se vůči konkurenci), dosažených úspěchů, tj. přehledu domácích  

i případně zahraničních referencí. 

 Profil Vašeho ideálního obchodního partnera (česky). 

 Další relevantní podklady - kopie atestů, certifikátů nebo ocenění, atp. 

 Podklady pro brožuru o účasti českých společností – informace o Vaší společnosti, 

fotografie v JPG., logo Vaší společnosti ve křivkách. 

 Logo Vaší společnosti ve vysokém rozlišení. 

 Katalogy a prospekty výrobků v elektronické podobě. 
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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. 9. 2019. 

     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Zuzana Jesenská 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

mob.: +420 725 068 819 

e-mail: 

zuzana.jesenska@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK CHICAGO: 

Luboš Matějka 

200 S.Wacker Dr., Suite # 3210 

60606, Chicago, IL 

USA 

 

tel.: +1 312 612 5896 

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

 Osobní účast   107 000,- Kč + DPH 

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. 

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 

 


