
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACKEXPO 2020 

8. - 11. 11. 2020  
CHICAGO, ILLINOIS, USA, MCCORMICK PLACE 

 

Největší veletrh zaměřující se na technologie v oblasti průmyslového balení, 

balicích strojů, balicích linek a obalů a nově také strojů na potisk obalů a 

technologií na potisk obalů. Více informací na https://www.packexpo.com 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PACKEXPO VYPLATÍ? 

 Největší veletrh svého druhu ve Spojených státech a jeden z nejvýznamnějších na 

světě. 

 Možnost prezentovat své produkty a dělat obchody s nákupčími a technologickými 

firmami nejen ze Spojených států amerických ale i mnoha dalších zemí světa.      

 Trh USA je největším trhem světa s ohledem na jeho schopnost absorpce a obalová 

technika není zdaleka tolik regulována jako v EU. 

 Získat přehled o nejnovějších trendech ve vašem odvětví. 

 330 mil. potencionálních spotřebitelů. 

 

https://www.packexpo.com/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Obaly a obalová technika do 

potravinářství a nápojářství 
Nástroje 

Zdravotnické obaly a balící stroje Mýdla a chemikálie pro domácnost 

Automobilový průmysl Textil 

Kosmetika Tabák 

Elektronika Hračky, sport, řemesla 

Nábytek  

  

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Kompletní servis přípravy a realizace stánku. 

 Zveřejnění profilu vaší společnosti na www.czechtrade-usa.us. 

 Asistenci pracovníků agentury CzechTrade ze zahraniční kanceláře v Chicagu, kteří 

vám rádi pomohou při jednáních s vašimi potenciálními obchodními partnery v rámci 

veletrhu. 

 Osobní účast na veletrhu. 

 Návazné individuální služby dle dohody. 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Stánek 10x10 stop 100 Sq. Ft (cca 9m2). 

 Vybavení stánku dripe and pipe, stánek lze upravit dle požadavků klienta a následně 

dopočítat aktuální cenu. 

 Vzhledem k variabilitě stánku je cena určená pro nejlevnější řadovou účast v provedení 

koberec, rám a závěs. 

 Klient může dostat stánky 9 m2, 18 m2 a větší vždy v násobku 9 m2.  

 Stánek 9 m2 obsahuje: provedení stánku "pipe and drape", koberec 9x10 stop (není 

položen pruh koberce o šířce jedné stopy v zadní části stánku), stůl, dvě židle a 

odpadkový koš. 

 Individuální design možný po dohodě ze ZK Chicago.  

 Cena: 160 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 28. 2. 2020.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 14. 3. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 30. 3. 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 28. 2. 2020.   

Upozorňujeme, že v rámci organizace veletrhu není obsažena doprava zboží – 

vzorků a handling. Společnosti si organizují dopravu zboží – vzorků na veletrh 

a handling sami a na vlastní náklady. Dále upozorňujeme, že možnosti dovozu 

určitého zboží do USA může podléhat restrikcím, nutnosti uhradit clo, či 

vyžadovat speciální povolení. ZK Chicago ráda poskytne v této věci asistenci v 

rámci dodatečné individuální zakázky. 
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Iveta Miškovská 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

 

tel.: +420 224 907 514 

email: iveta.miskovska@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK CHICAGO: 

Jan Kubata 

200 S.Wacker Dr., Suite # 3210 

60606, Chicago, IL, USA 

 

 

 

tel.: +1 312 282 5437 

email: jan.kubata@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast     160 000,- Kč + DPH 
               
 

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

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

Iveta Miškovská 

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 

 


