
 

 

 

   

 

 
 

 

BIO EXPO WARSAW 2020 

8. – 10. 10. 2020  
PTAK WARSAW EXPO, NADARZYN, POLSKO 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Jste součástí firmy, pro kterou je ekologický přístup k životu na prvním místě? 

Chcete své ctnostné cíle posunout o kus dál a zjistit, jaké příležitosti se nabízí 

na polském trhu? Pak byste rozhodně neměli chybět na mezinárodním 

veletrhu BIO EXPO Warsaw 2020! V loňském roce jej navštívilo okolo 9 tis. 

návštěvníků. Více info naleznete na stránkách https://bioexpo.pl/.         

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU BIO EXPO WARSAW 2020 

VYPLATÍ? 

 Podle výzkumu polského Centra veřejného mínění (CBOS) Poláci jí více ovoce a 

zeleniny a pijí méně sycené nápoje než v r. 2014. Jsou přesvědčeni, že v jejich stravě 

je stále hodně sladkostí a masa. Díky zvyšujícímu se povědomí, nárůstu výdělků či 

větší dostupnosti bio a eko produktů Poláky zdravý životní styl zajímá a hodnota 

tohoto segmentu trhu bude nadále narůstat. 

 Trh potravin BIO v Polsku má hodnotu 1,1 miliardy PLN a má vysoké vyhlídky na 

další růst.       

 Více než 80 % potravin BIO a ECO v polských obchodech pochází ze zahraničí. 

 

 

https://bioexpo.pl/
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 Loňského veletrhu se účastnilo okolo 220 vystavovatelů, kteří přivezli přibližně 

100.000 výrobků. Vystavovatelé se letos mohou dokonce zúčastnit soutěže o cenu 

BIO EXPO TOP, která bude udělena nejlepšímu výrobku na veletrhu. Dalším 

zajímavým bodem programu bude i Kongres ekologického prodeje a marketingu pro 

BIO. 

 Akce se koná v blízkosti největší aglomerace Polska, čímž se Vám otevírají rozsáhlé 

exportní možnosti do celého Polska. 

 Událost je certifikovaná organizací UFI (Světová asociace výstavního průmyslu), 

která je zárukou nejvyšší kvality veletrhu. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Biopotraviny a nápoje Biotextilie, ekologické hračky, vybavení 

domu i příslušenství pro zvířata 

Výrobní zařízení, ekoobaly a servírování, 

logistika 
Ekologické zemědělství 

Přírodní kosmetika a ekodrogerie Certifikační orgány, výzkumné ústavy 

 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje český stánek, na kterém vaši firmu rádi uvítáme. 

Připravili jsme pro vás následující možné varianty účasti a doprovodných 

asistenčních služeb: 

 

 

 

 

 

 



BIO EXPO WARSAW 2020 

8. - 10. 10. 2020  
PTAK WARSAW EXPO, NADARZYN, POLSKO 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

 
  

 
 

 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Prezentace vaší společnosti na českém stánku – pronájem plochy, stavba expozice. 

Zajištění stolku se židlemi pro jednání a sdíleného zázemí stánku – přívod elektřiny, malá 

kuchyňka. 

 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. 

 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.). 

 Cena – plocha cca 6 m2: 36 000,- Kč + DPH 

 Cena – plocha cca 8 m2: 39 700,- Kč + DPH 

 Cena – plocha cca 10 m2: 45 400,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Vyplnění a odeslání závazné přihlášky nejpozději do 31. 5. 2020.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 6. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe 

na veletrh připravit. 
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KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

 

 

tel: +420 702 213 099  

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK VARŠAVA: 

Ivo Šipl 

Ambasada Republiki Czeskiej 

Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, 

Polsko 

 

 

 

tel.: +48 882 145 035 

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

 Osobní účast – plocha cca 6 m2     36 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast – plocha cca 8 m2     39 700,- Kč + DPH 
 Osobní účast – plocha cca 10 m2     45 400,- Kč + DPH 

               
 

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

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

Jana Trnková 

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 

 


