
 

 

 

 

 

 

ECRM WINE, BEER AND 

SPIRITS 2020 

23. - 26. 8. 2020  
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL SONOMA WINE COUNTRY, USA  

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

 

Veletrh ECRM Wine, Beer and Spirits je svojí formou a přístupem výjimečnou 

příležitostí, jak velmi progresivně na americkém trhu získat obchodního 

partnera. Distribuce a prodej alkoholických nápojů je v USA limitován 

distributorskými licencemi a je velmi přísně dozorován a kontrolován. Způsob 

prodeje alkoholických nápojů je velmi odlišná od zaběhlých procesů v Evropě 

a bez kvalitní přípravy není možné distributora oslovovat. Veletrh ECRM 

umožňuje ve specifickém módu již před začátkem veletrhu vědět, se kterými 

distributorskými společnostmi je možné se setkat, s kým se bude jednat, jaké 

otázky budou kladeny, a to vše umožňuje českému výrobci předložit 

dokonalou nabídku na vzájemnou spolupráci, Veletrh také probíhá ve třech 

úrovních a je pouze na firmě, jaký způsob prezentace se zvolí, zdali půjde 

cestou tzv. Discover Hub, Inovation PipeLine a Planning Session.                       

Více informací naleznete na: 

https://ecrm.marketgate.com/Sessions/2020/08/OnPremiseAdultBeverageEPPS 
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PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU ECRM WINE, BEER AND 

SPIRITS VYPLATÍ? 

 Specifická forma umožňující maximální využití času při jednání s partnery 

 Pouze odborná veřejnost, předem domluvené schůzky, příprava 

 Veletrh nabízí manažera, který s firmou pracuje před započetím veletrhu 

 Veletrh putuje po celých spojených státech, v roce 2019 byl v New Orleans 

 Neoddiskutovatelná efektivita účasti. Jsme přesvědčení, že tento tip prezentace 

českých firem i přes vysoké náklady, je nejlepší cestou na americkém trhu pro získání 

obchodních partnerů, Způsob prodeje alkoholických nápojů je velmi odlišný od 

zaběhlých procesů v Evropě a bez kvalitní přípravy není možné distributora 

oslovovat. 

 Veletrh ECRM umožňuje ve specifickém módu již před začátkem veletrhu vědět, se 

kterými distributorskými společnostmi je možné se setkat, s kým se bude jednat, jaké 

otázky budou kladeny a to vše umožňuje českému výrobci předložit dokonalou 

nabídku na vzájemnou spolupráci 

 Veletrh také probíhá ve třech úrovních a je pouze na firmě, jaký způsob si vybere. 

 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Alkoholické nápoje Víno  

Pivo Tvrdý alkohol 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Kompletní servis přípravy a realizace stánku 

 Zveřejnění profilu vaší společnosti na www.czechtrade-usa.us, a to i po skončení 

akce 

 Asistenci pracovníků agentury CzechTrade ze zahraniční kanceláře v Chicagu, kteří 

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

veletrhu 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Zveřejnění profilu vaší společnosti na webových stránkách zahraniční kanceláře v 

Chicagu na základě vámi dodaných materiálů v angličtině 

 Osobní účast až dvou zástupců vaší společnosti na stánku za účelem osobní 

prezentace a vedení jednání s potenciálními partnery 

 Stánek tipu pipe and drape až po full size booth dle rozhodnutí klienta 

 Základní vybavení stánku (stolek, dvě židle, koberec, odpadkový koš) 

 Možnost umístění - banneru a plakátu - vaší společnosti na stánku 

 Zařazení do katalogu vystavovatelů při včasném odeslání přihlášky k účasti na 

veletrhu 

 Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s vašimi obchodními partnery 

 V případě zájmu o jiný typ stánku nebo větší plochu bude provedena individuální 

kalkulace 

 Cena: 500 000,- Kč + DPH 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 29. 2. 2020.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 15. 3. 2020. 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 1. 6. 2020. 

PRŮVODNÍ DOPIS 

 1 strana A4 v anglickém jazyce s uvedením stručného profilu vaší společnosti, 

specifikace a přednosti prezentovaných výrobků (vymezení se vůči konkurenci), 

dosažených úspěchů, tj. přehledu domácích i případně zahraničních referencí. 

 Profil vašeho ideálního obchodního partnera (česky) 

 Další relevantní podklady - kopie atestů, certifikátů nebo ocenění, atp. 

 Podklady pro brožuru o účasti českých společností – informace o vaší společnosti, 

fotografie v JPG., logo vaší společnosti ve křivkách 

 Logo vaší společnosti ve vysokém rozlišení 

 Katalogy a prospekty výrobků v elektronické podobě 
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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 29. 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. Společnosti, které poskytují na akci 

vzorky jídla, mají povinnost požádat si o Temporary Health Permit u City of 

Secaucus Board of Health a uhradit správní poplatek (v roce 2019 činil 25 

USD/den). 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Adriana Dohnalová 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

tel.: +420 224 907 544  

mob.: +420 724 966 504 

email: 

adriana.dohnalova@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    500 000,- Kč + DPH 
               

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

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

Adriana Dohnalová 

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 

 


