
 

 

 
 

 

 

TOYS & KIDS FASHION SHOW 

12. – 14. 3. 2020 
PTAK WARSAW EXPO, NADARZYN, POLSKO 

HRAČKY A DĚTSKÉ VYBAVENÍ 

Veletrh TOYS & KIDS FASHION SHOW je skvělou příležitostí pro setkání 

výrobců, prodejců, dodavatelů či jiných subjektů zajímající se o potřeby pro 

děti. Hlavním cílem akce je vytvořit prvotřídní prostor na podporu a prezentaci 

nejnovějších trendů v oblasti dětských hraček, vzdělávacích materiálů, 

osobních potřeb dítěte či lékařské péče. Více informací naleznete na 

stránkách https://warsawtoys.com 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU TOYS & KIDS FASHION SHOW 

VYPLATÍ? 

 Akce TOYS & KIDS FASHION SHOW je jedna z nejdůležitějších akcí v oblasti hraček 

a potřeb pro děti ve střední a východní Evropě. 

 Veletrh je skvělým místem pro setkání výrobců dětského vybavení s obchodními 

zástupci malo- i velkoodběratelů. Naskýtá se zde jedinečná příležitost navázat vztahy 

s důležitými partnery, získat cenný přehled o konkurenceschopnosti výrobku/služby v 

daném oboru. 

 Můžete si vytvořit vlastní itinerář schůzek s vystavovateli, kteří jsou pro vás zajímaví a 

zkonzultovat případné možnosti spolupráce. 

 To vše v blízkosti největší aglomerace Polska, které slibuje bohatou návštěvnost a 

vysokou profesionalitu. Otevírají se vám tímto rozsáhlé exportní možnosti do celého 

Polska. 

https://warsawtoys.com/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Dřevěné, elektrické, technologické hračky 

apod. 
Dětské oblečení 

Panenky, plyšové hračky Kosmetika pro matku a dítě 

Výroba modelů, hobby Kočárky, autosedačky 

Hry, knihy, vzdělávací programy Nábytek pro kojence, děti 

Počítačové hry, multimédia Lékařská péče 

Hudební nástroje Dětská hřiště, herny, sport, rekreace 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český stánek, na kterém vaši firmu rádi 

uvítáme.  

 Připravili jsme pro vás následující možné varianty účasti a doprovodných asistenčních 

služeb. 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem se záměrem podchytit zájem 

polských firem o setkání s vaší firmou v průběhu výstavy. 

 Výroba grafiky na základě zaslaných tiskových dat. Prezentace vaší společnosti – 

umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku. 

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

vašimi obchodními partnery. 

 Pronájem plochy, stavba expozice. Zajištění stolku se židlemi pro jednání a sdíleného 

zázemí stánku - přívod vody a elektřiny, malá kuchyňka. 

 Zajištění vystavovatelských průkazů (2 ks na firmu) a parkovací karty (1 ks na firmu). 

 Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů. 

 Každodenní úklid stánku, drobné občerstvení. Zaplacení všech potřebných poplatků 

(poplatek za přihlášení, odpad, energie atp.). 
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 Cena 

 plocha cca 6-8 m2        50 400,- Kč + DPH 

 plocha cca 10-12 m2  61 700,- Kč + DPH 

 plocha cca 14-16 m2 70 140,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplněné a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 24. 1. 2020.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 7. 2. 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 zasílejte prosím gestorovi akce do 24. 1. 2020. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Kateřina Drvotová 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

tel.: +420 224 907 581 

e-mail: 

katerina.drvotova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK VARŠAVA: 

Ivo Šipl 

Ambasada Republiki Czeskiej 

ul. Koszykowa 18 

00-555 Warszawa, Polsko 

 

 

tel.: +420 601 380 643 

e-mail: Ivo.sipl@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast (cca 6-8 m2)    50 400,- Kč + DPH 
 Osobní účast (cca 10-12 m2)   61 700,- Kč + DPH 
 Osobní účast (cca 14-16 m2)   70 140,- 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 

 


