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VELETRH ISM je mezinárodní veletrh pro prezentaci světových novinek z oboru 

sladkostí a cukrovinek a patří mezi nejdůležitější světové akce ve svém oboru. Koná se 

v Kolíně nad Rýnem na vystavovací ploše až 120 000 m2 a prezentuje komplexní nabídku 

pokrývající všechny druhy sladkostí. Zejména v oblasti čokoládových výrobků a sušenek je 

ISM celosvětovým veletrhem číslo 1.  

Proč se investice do veletrhu ISM 2022 vyplatí? 

— veletrh je určen primárně odborné veřejnosti, jako jsou zástupci firem, obchodníci a 

nákupčí 

— ISM 2022 patří k mezinárodně nejdůležitějším veletrhům v oblasti cukrovinek a je 

považován za absolutní špičku ve svém oboru 

— ročníku ISM 2020 se zúčastnilo přes 37 000 návštěvníků z celého světa. Úspěch akce 

potvrdila i její vysoká internacionalita, jelikož se na veletrhu prezentovalo 1 774 firem ze 

76 zemí světa 

— na tomto tradičním potravinářském veletrhu se v minulém ročníku představilo 20 českých 

firem a jeho rozloha přesáhla 120 tisíc m2 

— více informací na: http://www.ism-cologne.de/ 

 

ZAMĚŘENÍ VELETRHU: 

— kakao, čokoláda, čokoládové výrobky 

— cukrovinky, 

— jemné pečivo, 

— snacky, svačinky, 

— ovocné a zeleninové snacky, 

— snídaňové potraviny, 

— zmrzliny a mražené sladkosti, 

— výrobky pro diabetiky, 

— chipsy a krekry, 

— cukrovinky osvěžující dech nebo s obsahem ingrediencí podporujících vitalitu. 
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Cíl prezentace 

Podpora českého exportu v oblasti cukrovinek a snacků, umožnění prezentace těm českým 

firmám, které samostatnou expozici neplánují. Prostřednictvím doprovodných služeb 

CzechTrade zvýšit šance na úspěšný vývoz klienta. Optimalizace nákladů spojených s 

prezentací výrobků/služeb českých firem na výstavě, akvizice poptávek a navázání kontaktů 

s potenciálními obchodními partnery a ověření reakce a zájmu trhu nejen v Německu. 

 

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. 

 

Varianty účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Váš profil zveřejníme na webových stránkách naší kanceláře v Düsseldorfu a 

propagačním leafletu, který pro akci připravíme, 

— vyhledání potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové 

skupiny, 

— prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce, 

— zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody a 

elektřiny, 

— stolek se 4 židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy, 

— umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku, 

— 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu, 

— osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s 

Vašimi obchodními partnery, 

— základní občerstvení, 

— každodenní úklid stánku, 

— pomoc při výběru Vašeho hotelu a transportu. 
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Cena: 

— osobní účast malá (cca 6 m2) + společné zázemí: 105 000,- Kč bez DPH 

— osobní účast střední (cca 9 m2) + společné zázemí: 120 000,- Kč bez DPH 

— osobní účast velká (cca 12 m2) + společné zázemí: 135 000,- Kč bez DPH 

 

V ceně za účast je již zahrnutý povinný marketingový poplatek za vystavovatele                    

ve výši 1 069 EUR. 

 

Konkrétní cenovou nabídku obdržíte na základě počtu firem na stánku a velikosti 

požadované plochy. Maximální velikost individuální plochy na společném stánku není 

limitována. Obracejte se na gestora akce, paní Janu Trnkovou: jana.trnkova@czechtrade.cz 

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.  

Demontáž výstavního stánku a opuštění výstavní plochy vystavovateli nesmí proběhnout 

před oficiálním koncem akce, tj. středa 2. února 2022, 16:00. Koelnmesse GmbH je v 

případě dřívějšího opuštění stánku vystavovateli oprávněna udělit těmto vystavovatelům 

smluvní pokutu do výše 5 000 EUR. Podpisem přihlášky se klient zavazuje k úhradě pokuty 

udělené v důsledku opuštění stánku dříve než po oficiálním ukončení akce. 

V případě zájmu o prezentaci na větší ploše Vám připravíme individuální nabídku.  

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Janu Trnkovou z CzechTrade, nebo 

přímo naši kancelář v Německu, rádi s Vámi danou záležitost prodiskutujeme. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 31. 7 2021.  
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Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 7. 2021. 

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

zaslána zálohová faktura). 

 

 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Jana Trnková 

CzechTrade 

Dittrichova 21 

128 01 Praha 2 

 

mob: +420 724 213 099 

e-mail: jana.trnkova@czechtrade.cz  

 
KONTAKT NA ZK NĚMECKO: 

Adam Jareš 

CzechTrade Düsseldorf 

Martin-Luther-Platz 28 

40212 Düsseldorf 

 

mob: +49 211 598 25 684 

e-mail: dusseldorf@czechtrade.cz 
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Prosím označte vámi vybrané služby: 

 Osobní účast malá (cca 6 m2 + společné zázemí)    105 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast střední (cca 9 m2 + společné zázemí)    120 000,- Kč + DPH 

 Osobní účast velká (cca 12 m2 + společné zázemí)    135 000,- 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 

Demontáž výstavního stánku a opuštění výstavní plochy vystavovateli nesmí proběhnout před 

oficiálním koncem akce, tj. středa 2. února 2022, 16:00. Koelnmesse GmbH je v případě 

dřívějšího opuštění stánku vystavovateli oprávněna udělit těmto vystavovatelům smluvní pokutu 

do výše 5 000 EUR. Podpisem přihlášky se klient zavazuje k úhradě pokuty udělené v důsledku 

opuštění stánku dříve než po oficiálním ukončení akce. 

 

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 
 

Mobil 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Výrobky/služby k 
nabídnutí 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

