
 

     

 

 

PLASTPOL  

19. - 22. 5. 2020  

TARGI KIELCE, POLSKO 

PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

Veletrh PLASTPOL je největším plastikářským veletrhem v Polsku. V roce 
2019 svou nabídku v Kielcích prezentovalo 910 firem ze 42 zemi světa a 
veletrh navštívilo přes 19 000 odborníků. Plocha expozice dosáhla 34 000 m² 
a bylo vyprodaných všech 7 výstavních hal.                                                                 
Více informací na: www.targikielce.pl 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PLASPOL 2020 VYPLATÍ? 

 Veletrh PLASTPOL je nejdůležitějším a největším nejen v Polsku, ale i ve střední a 

východní Evropě v oblasti zpracování plastů a pryže.  

 PLASTPOL je veletrhem s největší mezinárodní účasti v Polsku.  

 PLASTPOL má už vice než 20letou tradici. V roce 2020 se bude konat                           

po dvacáté třetí. 

 

 

http://www.targikielce.pl/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Technologie zpracování plastů Umělá vlákna 

Stroje a zařízení na zpracování plastů Recycling 

Balení Zpracování pryže 

Design  

 

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český stánek s limitovanou kapacitou, na 

kterém vaši firmu rádi uvítáme. 

 Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb. 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast 

 Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

cílové skupiny se záměrem podchytit zájem polských firem o setkání s vaší firmou v 

průběhu výstavy  

 Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky 

 Stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy, vitrínka  

 Umístění názvu firmy, loga a plakátů firmy na společném stánku  

 1 vystavovatelský průkaz, 1 parkovací místo, 1 vstup na banket pro firmu  

 Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy u 

CzechTrade)  

 Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s vašimi obchodními partnery  

 Základní občerstvení a každodenní úklid stánku  

 Cena obsahuje stavbu expozice, výrobu grafiky pro každou firmu na základě 

tiskových dat, přípojky a spotřebu vody a elektřiny, občerstvení, asistenci na stánku, 

vybavení stánku a kuchyňky, pozvání obchodních partnerů před veletrhem, 

zpracování katalogu českých vystavovatelů, každodenní úklid stánku atp.  

 Cena již obsahuje všechny povinné poplatky (marketingové poplatky, povinný zápis 

do katalogu vystavovatelů, odpad, energie atp.)  
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 Cena:  

 6 m2 + společné zázemí   39 000,- Kč bez DPH 

 9 m2 + společné zázemí   54 000,- Kč bez DPH 

 12 m2 + společné zázemí   68 000,- Kč bez DPH 

 15 m2 + společné zázemí   81 000,- Kč bez 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 15. 3. 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. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 15. 3. 2020. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

 

tel.: +420 224 907 583 

mob.: +420 702 213 099 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK KATOWICE: 

Magdalena Holeksová 

Koszykowa 18, 00- 555 Warszawa 

Polsko 

 

 

mob.: +420 606 338 916 

e-mail: 

magdalena.holeksova@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast (6 m2)   39 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast (9 m2)  54 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast (12 m2)  68 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast (15 m2)                   81 000,- 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 

 


