
 

 

   

 

 

 

 

 

 

ISPO BEIJING 2020  

12. - 15. 2. 2020   
PEKING (CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER – NEW VENUE), ČLR 

SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A VYBAVENÍ 

Tradiční široce pojatý sportovní veletrh, patřící mezi nejvýznamnější přehlídku 

největších a nejznámějších zahraničních i čínských značek v Číně, ale i v 

celém asijsko-pacifickém regionu. Veletrh se koná každým rokem v Pekingu a 

organizátorem je Messe Muenchen, jež pravidelně připravuje ISPO veletrh v 

Mnichově. Veletrhu se CzechTrade účastní již pošesté.  

Webové stránky: www.ispo.com/en/beijing 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ISPO BEIJING 2020 VYPLATÍ? 

 Představení se na trhu, který má mít do roku 2025 500 mil. aktivních sportovců a 300 

mil. aktivních v zimních sportech. 

 Čína je druhý největší trh na světě dle prodeje sportovního zboží (po USA).    

 Díky připravovaným ZOH 2022 v Pekingu vzrůstá oblíbenost zimních sportů a 

výrobků/zařízení/služeb s tím spojených. 

 Sport v Číně již není jen pro elity – více lidí má v Číně více času a prostředků pro 

rekreaci a sport. Sport je považován za zdravý a módní trend. 

http://www.ispo.com/en/beijing
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 Je to zavedený veletrh, který každým rokem přiláká přes 30.000 návštěvníků,           

vč. profesionálních nákupčích a manažerů sportovních center. 

 Poptávka je po nových kvalitních, bezpečných produktech, výrobcích se zvláštní 

funkcí a speciálním designem, materiálem, či přímo určené pro děti. 

 Sportovní veletrh, v současné době s důrazem na zimní sporty. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Outdoorové sporty Sportovní doplňky 

Boardové sporty Látky 

Akční sporty Materiály 

Fitness Služby spojené se sportem 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Prezentace a podpora českých firem, asistenci při navázání kontaktů s čínskými partnery  

 Posílení marketingových a prodejních aktivit českých firem, které již na čínském trhu 

působí 

 Mailingová akvizice potenciálních partnerů pro podchycení zájmu o setkání s vámi v 

průběhu veletrhu 

 Propagace českých vystavovatelů v médiích, na sociálních sítích a na cizojazyčných 

webových stránkách CzechTrade China 

 Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Organizace B2B jednání s čínskými partnery na stánku dle předem uvedených 

požadavků a zaměření firmy 

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

vašimi obchodními partnery 

 Pomoc s překlady propagačních materiálů do čínštiny (obsáhlejší materiály za příplatek) 

 Zajištění vystavovatelských průkazů (2 průkazy/firma) 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy)  

 Logistickou pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu 

 V tomto roce individualizovaný design stánku s informačním pultem, stolkem se židlemi 

pro jednání, logem firmy na společném stánku a možnost využití společného zázemí 

stánku 

 Setkání s vybranými čínskými e-commerce platformami a obchodními domy (zajišťuje 

organizátor veletrhu), doporučíme, které subjekty se pro vás hodí 

 Cena: 72 000,- Kč + DPH 

 

 Katalogová prezentace 

 Aktivní zastoupení vaší firmy pracovníky kanceláře CzechTrade Peking při propagaci 

vašich produktů 

 V zastoupení jednání s potenciálními obchodními partnery 

 Sběr kontaktů pro rozvoj následné komunikace s potenciálními partnery 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy) 

 Pomoc s překlady propagačních materiálů do čínštiny (obsáhlejší materiály za 

příplatek) 

 Cena: 36 000,- Kč + DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 10. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 11. 2019.  

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 15. 11. 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. 10. 2019. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Markéta Šebelová 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

tel.: +420 224 907 591 

mob.: +420 724 966 518 

email: 

marketa.sebelova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK PEKING: 

Kateřina Ďurove  

Velvyslanectví ČR v ČLR, 2 Ritan Lu, 

Jianguomenwai Dajie, Peking, 100600, 

ČLR 

 

 

mob.: +86-186 1145 8173 

email: katerina.durove@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast      72 000,- Kč + DPH 
 Katalogová prezentace     36 000,- Kč + DPH 

 

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

 

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

Markéta Šebelová 

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 

 


