
 

   

 

 

 

 

 

CHINA (HAINAN) 

INTERNATIONAL CONSUMER 

PRODUCTS EXPO 2021 

7. - 10. 5. 2021  
HAIKOU, ČÍNA 

DOVÁŽENÉ SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ 

Čína otevřela na svém ostrově Hainan největší bezcelní zónu, kde mají firmy 

různé úlevy od dovozního cla, DPH, bezvízový styk apod. V této bezcelní zóně 

vznikla řada obrovských nákupních center (outletů), kam se sjíždějí nakupující 

z celé Číny, aby zde nakoupili luxusní spotřební zboží bez dovozního cla. 

Součástí této vládní iniciativy bude i tento veletrh – China International 

Consumer Products Expo. V podstatě to bude taková obdoba CIIE (China 

International Import Expo konané každý rok v listopadu v Šanghaji) na jihu. 

CzechTrade na této výstavě organizuje společný český pavilon (36 m), kde by 

se prezentovala ČR se svými vyhlášenými sklářskými a designovými produkty. 

Vzhledem k tomu, že jsou nyní cesty do Číny pro cizince velmi komplikované, 

plánujeme účast pouze českých firem, které mají v Číně své zástupce a 

produkty k vystavení.  
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Mezi návštěvníky výstavy nebudou chybět obchodní nákupčí z outletů v 

provincii Hainan, agenti, dovozci, distributoři, velkoobchody, maloobchody, ale 

i bohatí Číňané, kteří si vybavují své domy a kanceláře luxusními dováženými 

produkty. Více informací na https://www.hainanexpo.org.cn/ 

 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU CHINA INTERNATIONAL 

CONSUMER PRODUCTS EXPO VYPLATÍ? 

• Tato výstava umožní kvalitní prezentaci špičkových českých produktů a designu a 

luxusní tradiční výrobky českého skla, dále pak nápojové a dekorační sklo, bytové 

designové doplňky, vybavení pro domácnost apod. 

• Veletrh je ideální platformou pro propojení importovaných zahraničních produktů s 

čínskými nákupčími v provincii Hainan a další odbornou veřejností. 

• Celá oblast jižní Číny tzv. Greater Bay Area je významných centrem obchodu, které 

se neustále rozvíjí a nabízí se tak možnosti pro široké uplatnění kvalitních českých 

produktů. 

• Mezi návštěvníky výstavy nebudou chybět obchodní nákupčí, agenti, dovozci, 

distributoři, velkoobchody, maloobchody, návrháři, ale i bohatí Číňané, kteří si 

vybavují své domy a kanceláře luxusními dováženými produkty. 

• Na ostrově Hainan byla vyhlášená bezcelní zóna umožňující dovážet a prodávat 

produkty ze zahraničí bez dovozního cla. 

• Prodej dováženého zboží bez cla se realizuje v obřích outletech na Hainanu, kam se 

sjíždění nakupující z celé Číny.  
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Fashion Life 
Food & Supplements 

Jewelry Hospitality & Professional Services 

Lifestyle & Outdoors 
Textilní produkty 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

• Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český pavilon s limitovanou kapacitou, na 

kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a 

doprovodných asistenčních služeb. 

• Prezentace českých firem se zájmem o dovoz na čínský trh na společné expozici   

(36 m2). 

• Získávání exportních příležitostí pro české firmy. 

• Odborná asistence českým firmám při vstupu na čínský trh.  

• Posílení marketingových a prodejních aktivit českých firem, které již na čínském trhu 

působí a chtějí expandovat a nalézt nové klienty. 

• Asistence zahraniční kanceláře CzechTrade v rámci přípravy a konání veletrhu. 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

• Mailingová akvizice potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované 

cílové skupiny se záměrem podchytit zájem čínských firem o setkání s Vaší firmou v 

průběhu výstavy. 

• Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů na společném stánku 

(celková plocha 36 m2 rozdělená mezi české vystavovatele podle požadavků na plochu). 

• Stolek se 4 židlemi pro jednání, stojan na katalogy a výstavní pult s logem firmy. 

• Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku. 

• Zajištění vystavovatelských průkazů.  

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

Vašimi obchodními partnery, včetně tlumočení do čínštiny. 

• Pomoc s překlady propagačních materiálů do čínštiny (viz níže). 

• Pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu. 

• Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy). 

• Požadované materiály k prezentaci na stánku: 

o Katalogy, prospekty v čínštině (zdůraznit historii firmy, zahraniční reference, 

ocenění, certifikáty) 

o Vizitky – oboustranné v angličtině a v čínštině 

o Bannery, plakáty v čínštině  

o Oslovovací dopis – A4 stránka; a) kdo jste, b) co děláte, c) co nabízíte d) co 

hledáte na čínském trhu (stačí v angličtině)  

o Propagační materiály pouze v čínštině, angličtina je v Číně nedostačující 

o Materiály zasílejte elektronicky na ales.cervinka@czechtrade.cz 

• Cena - 1 m2 výstavní plochy: 10 000,- Kč + DPH 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

• Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 28. 2. 2021.  

• Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura na požadovanou plochu), nejpozději do 28.2.2021.  

• Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 31. 3. 2021. 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

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

veletrh nejlépe připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do              

28. 2. 2021. 

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 ŠANGHAJ: 

Aleš Červinka 

Junling Plaza, No. 500 Chengdu North 

Rd., Room 1106, Huangpu District 

200003, Shanghai, China 

 

 

mob.: +86 13524572386 

email: ales.cervinka@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast – 1 m2 výstavní plochy   10 000,- 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 

 


