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HOTEL / RESTAURANT / CATERING (SEKTOR HORECA) 

Prestižní veletrh se stoletou tradicí je dynamickou třídenní výstavou 

představující současné trendy napříč celým odvětvím hospitality & catering.     

V Londýně se střetává globální nabídka a poptávka v daném průmyslu, což 

potvrzuje i dlouhodobý trend stále rostoucí návštěvnosti akce a její značné 

oblíbenosti u nákupčích. Více informací na: https://www.hrc.co.uk/        

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU HRC VYPLATÍ? 

 HRC prezentuje trendy napříč odvětvím hospitality & catering, přičemž konkrétní 

zaměření představuje atraktivní mix vybavení do pohostinství (především hotely, 

bary, restaurace, kafeterie, cateringové společnosti), interiérový design a nábytek, 

stolní nádobí, nové technologie v oblasti pohostinství, pokrmy a kategorii kraftového 

piva. 

 Londýn je dlouhodobě vnímán jako místo střetu globální nabídky a poptávky a jeho 

status světového tržiště tak přímo vybízí k podchycení tohoto odvětví.     

 CzechTrade Londýn již delší dobu zaznamenává zájem místních subjektů o českou 

produkci a na tyto poptávky chce reagovat kvalitní národní prezentací. 

 Rozvíjet obchodní konverzaci s velkým množstvím kontaktů na interiérové designery 

a architekty, se kterými byl navázán kontakt zejména během letošní akce London 

Design Fair, a dále v rámci partnerství s British Institute of Interior Design. 

https://www.hrc.co.uk/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Sekce INTERIORS & TABLETOP SHOW, kde se český pavilon bude nacházet, se zaměřuje 

zejména na interiérový design, nábytek, osvětlení, stolní nádobí, doplňky do baru, koupelen, 

HORECA textil. 

  

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prezentace vaší společnosti na českém pavilonu o velikosti 30 m2 

 Moderní networkingový prostor 

 Intenzivní marketingová kampaň – vytipování a pozvání relevantních obchodních 

partnerů, screening vystavovatelů, propagační materiály, PR 

 Organizace networkingové akce na českém pavilonu s českým pivem 

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

vašimi obchodními partnery 

 Logistická pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu 

 Cena: 35 000,- 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 Londýn formou 

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

 Cena: 17 000,- Kč + DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 13. 12. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura) do 30. 12. 2019.  

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 30.12. 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 13.12.2019. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Kateřina Drvotová 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

 

tel.: +420 224 907 581  

mob.: +420 724 941 755 

email: katerina.drvotova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK LONDÝN: 

Martin Macourek / Eva Provot  

26 Kensington Palace Gardens,  

W8 4QY London 

 

 

 

tel.: +44 (0) 207 7925 951 

email: london@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast     35 000,- Kč + DPH 
 Katalogová účast               17 000,- Kč + DPH 

               
 

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

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

Kateřina Drvotová 

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 

 


