
 

 

 

 

 

 

ALIMENTARIA 2020 

20. - 23. 4. 2020  
BARCELONA, ŠPANĚLSKO 

BIO A DIETNÍ POTRAVINY, ZDRAVÁ VÝŽIVA, KOSHER A HALAL 

Veletrh Alimentaria je nejdůležitějším španělským veletrhem v potravinářském 

sektoru s mezinárodním rozsahem. V roce 2018 se daného ročníku účastnilo 

okolo 4.500 vystavovatelů ze 70 zemí, kteří prezentovali své produkty 150.000 

návštěvníkům hlavě ze Španělska, Itálie, Francie, Portugalska, Nizozemska a 

Německa.  

Společný pavilon bude s jednotnou tématikou tzv. "Trends Food" (BIO a 

dietními potraviny, zdravá výživa, Kosher a Halal).     

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ALIMENTARIA 2020 VYPLATÍ? 

 V posledních letech se významně zvýšila výroba, prodej a spotřeba BIO a 

ekologických potravin a ze Španělska se stal jeden z nejrychleji se rozvíjejících trhů v 

Evropě. 

 Ve Španělsku je velká muslimská a židovská komunita, vyhledávající alternativní 

potraviny v souladu s jejich regulací.      

 Veletrh je vhodným krokem nejen pro vyhledání nových obchodních partnerů, ale 

také pro upevnění již existujících vazeb a zviditelnění vaší značky. 

 Mezinárodní přesah daného veletrhu je efektivní platformou pro etablování vaší firmy 

nejen na španělském, ale i na dalších trzích západní Evropy. 
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

BIO potraviny Kosher 

Dietní potraviny (bez lepku, bez laktózy, 

bez barviv a konzervantů) 
Halal 

Aktuální trendy  

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Český pavilon se bude nacházet v pavilonu č. 5 s názvem: "Trends food".  

 Organizační zajištění příprav a realizace prezentace českých firem.  

 Komunikace s veletržní správou.  

 Český pavilon zaměřený na BIO a dietními potraviny, zdravá výživa, Kosher, Halal. 

 Stručný informační profil Vaší firmy ve španělštině a angličtině na základě dodaných 

materiálů. 

 Osobní asistence při jednání, tlumočení a propagace.  

 Velmi intenzivní zvací a akviziční kampaň před a během konání veletrhu. 

 Seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků. 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prezentaci Vaší společnosti na českém pavilonu o celkové ploše 48m2 (6m2 pro 

jednotlivého účastníka). 

 Vznik katalogu vystavovatelů a jeho distribuce před a v průběhu akce. 

 Prezentace firem v katalogu vystavovatelů na oficiálních stránkách veletrhu, 

CzechTrade a spřízněných agentur a institucí. 

 Marketingová kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů se 

záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci. 

 Osobní asistenci během veletrhu, aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních 

s Vašimi obchodními partnery a propagace pavilonu na místě hosteskou. 

 2 ks vystavovatelských pasů na firmu.    

 Občerstvení (ovoce, sušenky) a pití (voda, káva, čaj) k dispozici na stánku. 

 Vybavení stánku: informační pult (bez prosklení), jednací stůl, 3 židle, vitrína. 

 Cena: 72 000,- Kč + DPH 

 

 Katalogová účast  

 Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem, dle předem specifikované cílové 

skupiny, se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci. 

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Madrid formou katalogů / 

prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech. 

 Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků. 

 Cena: 24 000,- Kč + DPH 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 1. 12. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 12. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů dle instrukcí. 
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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 1. 12. 2019. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

tel.: +420 224 907 583 

email: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK MADRID: 

Petra Jindrová   

Avda. Pío XII, 22-24 

28016, Madrid, España 

 

 

tel.: +34 637 484 040 

email: petra.jindrova@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      72 000,- Kč + DPH 
 Katalogová účast                24 000,- 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 

 


