
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTA 

22. - 25. 4. 2020  
27. ROČNÍK NEJVĚTŠÍHO MEZINÁRODNÍHO STAVEBNÍHO VELETRHU 

V POBALTÍ 

VILNIUS, LITVA 

Stavební veletrh RESTA kompletně pokrývá produktové kategorie stavebního 

průmyslu a s ohledem na počet vystavovatelů i návštěvníků patří napříč obory 

k vůbec nejvýznamnějším veletrhům v Pobaltí. V r. 2019 si prezentaci 450 

firem ze 16 zemí nenechalo ujít na 38,5 tis. návštěvníků. 

https://www.litexpo.lt/en/exhibitions/resta-2020      

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU RESTA VYPLATÍ? 

 Veletrh RESTA představuje ideální příležitost k setkání s potenciálními obchodními 

partnery z regionu Pobaltí na jednom místě 

 Stavební produkce v Pobaltí významně roste 

 Země Pobaltí jsou ve stále přijatelné dopravní vzdálenosti i pro stavební materiály 

 V regionu roste zájem o ekologická a efektivní stavební řešení 

 Veletrh bude v roce 2020 věnovat speciální pozornost energetické účinnosti ve 

stavebnictví 

 Litva je velmi atraktivní pro zahraniční investory, kteří zde budují nové výrobní 

prostory nebo komplexy budov 

https://www.litexpo.lt/en/exhibitions/resta-2020
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

stavební materiály a výrobky bezpečnostní systémy 

materiály pro finishing interiérů realitní trh, projekty, poradenství 

okna, dveře, podlahy, ploty, brány, 

střechy 
stavební a renovační služby 

zařízení pro vytápění a ventilaci 
stavební stroje, zařízení, nástroje, 

ochranné pomůcky 

vodovodní a kanalizační soustavy dřevo ve stavebnictví 

inteligentní systémy řízení budov úprava a údržba staveb 

elektrické instalace ve stavebnictví ekologické a energeticky úsporné stavby 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje národní stánek s celkovou plochou 40 m2 

 Marketingová kampaň v předstihu veletrhu – vytipování a pozvání na stánek relevantních 

obchodních partnerů 

 Prezentace českých účastníků veletrhu na webové stránce CzechTrade Lotyšsko 

www.czechtrade.lv 

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

Vašimi obchodními partnery 

 Vypracování závěrečné zprávy z akce 

 

 

 

 

 

 

http://www.czechtrade.lv/
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Osobní účast zástupce vaší firmy na stánku za účelem osobní prezentace a vedení 

jednání s potenciálními obchodními partnery. Prostor 6, 9 nebo 12 m2 pro každou firmu (v 

případě individuálních požadavků na větší plochu dle domluvy) 

 Vybavení stánku (stolek, židle, stojan na katalogy, infopult), vylepení loga a grafiky firmy 

dle dispozic stánku 

 Možnost umístění vzorků (dle předchozí domluvy), loga, banneru nebo plakátů firmy na 

společném stánku 

 Zařazení do elektronického katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy 

u CzechTrade) 

 Zajištění vystavovatelských průkazů a několika kusů volných vstupenek pro partnery 

účastnících se firem 

 Zázemí stánku – kuchyňka a sklad, základní občerstvení 

 Vyhledání potenciálních obchodních partnerů před akcí a jejich obeslání elektronickou 

pozvánkou na společný stánek. Asistenční služby během veletrhu 

 Cena za 6 m2: 43 000,- Kč + DPH 

 Cena za 9 m2: 64 500,- Kč + DPH 

 Cena za 12 m2: 86 000,- Kč + DPH 

 

 Katalogová účast  

 Prezentace firmy bez osobní účasti prostřednictvím zástupce CzechTrade Pobaltí formou 

katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech 

 Vyhledání potenciálních obchodních partnerů a jejich obeslání pozvánkou před začátkem 

veletrhu 

 Sběr kontaktů na zájemce o spolupráci a jejich předání v závěrečné zprávě 

 Výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků 

 Cena: 20 000,- Kč + DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 16. 12. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 31. 12. 2019. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů 3.4. 2020. 

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 16.12.2019. 

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 RIGA: 

Věra Všetičková   

Elizabetes iela 29A, LV-1010,  

Riga, Latvia 

 

 

 

tel.: +371 67 28 73 06 

mob.: +371 266 281 56 

email: vera.vsetickova@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast 6 m2     43 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast 9 m2     64 500,- Kč + DPH 
 Osobní účast 12 m2     86 000,- Kč + DPH 
 Katalogová účast     20 000,- 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 

 


